
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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Εχρίδπεδίϊοη οὗ «ΪἬΝΗ, ἄς. 

Εογ ᾿Ή ΝῊ ((Παῖ 5, Καλεσαγ), {πε Ηεθτγενν πᾶπιὲ οὗ ἴῃς ϑυρτγεπια 

Βείηρ, δυγοηθουβὶν ᾿νπτῖθη δηα ργοηουπηοεα ἠέλοταλ, 5εὲ Ἰπισγοαποΐογν 

Εαηηασκϑ ργεῆχεα ἴο ἴῃς Τγαηϑίδτοη, Ρ. νι, 1. 285. 

Εχρ᾽δηδίοηβ οἵ πῆςαὶ Δίαγκβ, Ἐοοίηοίεβ, Μαγρίπαὶ ΕἸριγοϑ, 

Ηδανγ-ἰαςεα ΝυπΊοτγαϊβ, Ἀείεγεησεβ ἴο ΒΙιΡ θοαὶ Ῥαβϑασοβ, [Ππιγαπϑαϊθα 

Ηροῦτειν Νογαβ, Τγδηβϑιςεγαῦοης οἵ Οὔφηΐαὶ Νδπιοβ, ρει ησ, ΑΡΡτο- 

νϊαϊίοη5, ἅτε σίνεη ἴῃ ἴῃς [ηἰγοάμποίογγ ΒΘπιασῖκβ, ρρ. ν -- ΝῊ". 
ἄκεδοι 

ἊΝ τὸς -. . τὰ  ὸς ὃν». Ξ,ΏἀΣ Ζ": ΑΙ, - 
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ὈΙΟ Ζθα Ὀγ (Ὡοοσίς 





Ζε φοοῖ οὔ δτεβίεῖ 

ΤΟΥ 

Οὐδνγίγκαιν, γᾶρρ, ὃν γαπμέ 7 σι} 6 



᾿ ΤῊΕ ΘΑΟΒΕΌ ΒΟΟΚΞ 
ΟΕ ΤΗΕ 

δ᾽ απὸ (Ἰέιυ Φ ἐσίαιπόπία 
Α ΝΕ ΕΝΑΙΙΘΗ ΤἈΑΑΝΘΙΜΑΤΙΟΝ 

Μ᾽ Εχρίαπαίοεγ᾽ Νοῖθβ δπα Ρίοϊογί αἱ {ΠΠἡ|5ἴγᾶῖ!οπ 5 

ΡΚΕΡΆΒΚΕΙ) ΒΥ 

ἐπιύιεπε οὔίβθίίεαῦ φεβοίατα οὔ {ξμτορὲ ἀπὸ ὁ εἷϊηιενίοα 

ΑΝ ἘΌΙΤΕ. ΜΨΙΤΗ ΤῊΕΞ ΑΘΘΙΘΤΑΝΟΕ ΟΕ 

ΗΟΝΑΓΟΕ ΗΠΟΝΝΔΕῈΡ ΕΌΝΝΕ ΒΘ 

ΒΥ 

(βαυῦ δαυρέ 
ΡΚΟΡΈΞΒΘΟΝ ἵΝ ΤῊΒ Ἰοηνό ΗΟΡΚΙΝ5 ὈΝΙΝΒΆΒΙΤΥ 

ΒΑΙ-ΤΙΜΟΆΒ 

ΡΑΕΚΤΊ 12 

Ζθε οβὅὟοοβ οὔ δ πεβίε 

ΤὙΠΒΑΝΘΙΑΤΗΌ ΒΥ 

Οσ Ὴ ΤΟΥ͂ 

ῇϊευ )οντῇ 
ΠΟΌΡ, ΜΕΑΡ, ΑΝ ΟΟΜΡΑΝΥ 

1899 
Βοπδον Θιεμέέξαατέ 

ἸΔΜΕΘ ΟΙΑΚΚΕ ΑΝῸ ΓΟΟΜΡΑΝΥ ὈὨΕΌΤΘΟΗΕ ΝΕΒΙΑσΟΘΓΑΝΘΤΑΙΤ 



ῥιμ  Οτ΄ ξικίωμ. Ἐμρδν, ν{45. 
ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

Ζθε (Ῥτορβεί ξπεβίεϊ 

Α ΝΕ ΕΝΑΙΠΙΘΗ ΤἈΑΝΘΙΑΤΙΟΝ 

ϑίεβ ἔχρίαπαίοτρ (Ἰοίξα 

ΑΝὨῸ ΡΙΟΤΟΕΚΙΑΙ, ΓΠ ΟΘΤΕΚΑΤΙΟΝΘ 

ΒΥ 

[ -.- . 

ΠΟ. - ΤΟΥ͂, τ1.Ὁ. 
ΡΗΟΕΕΘΘΟΝ ΙΝ ΠΑΚΝΑΚΌ ΟΝΙΝΕΈΆΒΙΤΥ 

ΓΟΑΜΒΕΙΌΟΘΕ, ΜΑ55. 

“ ἅἴον γονῇ 
ΠΟ, ΜΕΑΡ, ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΥ 

1899 . 
Βοπδον Θιμείαατέ 

ΤΑΜΕΘ ΟΙΚΑΚΚΕ ΑΝῸ ΓΟΟΜΡΑΝΥ ὨὈΕΟΤΘΟΗΕΒ ΝΕΚΙΑΟΘΤΑΝΈΤΑΙΤ 
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ΡΑΌΙΪ, ΗΑΡΤ 

Γ. 
Ϊ« 

ιν 
ν 
Ὑ 

, 

ἀν τὰ Ἀν ΝΣ. 

ΠΑΡΕΆΘὴ Υ 
ἡ 
ἵν 

΄' δι 

ἢ 70 

- ΡΞ 

ξῖ τα 
, 

ΓΕΕΤΙ 

Κτυ -- ἔδ
εσε 

ΘΙΔατΑ ἘΆΟΥΜΙ 
ΠΕ: ΞΞσν ΓΩΔᾺ 

ῬΡΕΚΙΝΤΕ ΒΥ 

Ζβε δείεδεπισαῖο, Φ οπιράην 
ΒΑΙ ΤΊΜΟΚΕ, Μ|).. 5. 5. ἃ. 



56η56 ἰῃ οΥδδΓ ἴο ργίῖνο ἃ [ςτ|εγὰϊ ἰγαηῃβϑαῖοη. 

Τῆς πὸνν Ττγαηϑίαϊίου. ἀρραθαὶς ἴο «ἱΐἱ ἱπίθγεςιθα ἴῃ ἴπ6 ΒΙΌΪ]6. 
Τῆς Εχρίαπαίΐουνυ Νοῖθϑ. αὔὲ ἔγεε ἰγοπὶ το ηΐσαὶ ἀεί! ς νΠ]  ἢ 

ἤανβ πὸ ἰηΐογοϑί οσγ ἴΠ6 ἀνϑγαρὲ τεδάθσ. δνὲ "δα ἢοὺ ἀεϑῖγο (85 
ἴὴῆ6. ἱγαποίαϊογβ οὗ ἴπὸ Αὐϊπογίζοα ψ ογβίοη δὰν ἴῃ τπεῖγ Ρτείδος) 

ο τύέανν δέ μρέσαγηεδα, τὐᾶο μποεα ποΐέ ἔμοῖν δὺὸ μμελῦ, αμα ἔγομόδέρ {86 ἡραγηδα, 

τὐὴο ἄμοιν 1: αὐγοαάγ. Τῆς τοαάθυ ΠΊΑΥ τγοϑὶ δοϑυγοα, ποννανογ, ἴΠπαΐ 411] ναγιαἴοπ5 
ίγοπιὶ ἴπεὸ Αὐϊποτιχοὰ Νογβίοπ ἴθ ἴῃ6 ὑγοϑοηΐ Τγαπϑί δι οη ἀγὸ ἴη6 γϑϑ]ῖ5 οἱ {ΠῸ6 
τίρεσι ΒΙΡΠ ΑΙ βοποϊαγοῃρ οὐ ἴΠ6 ρῥγθϑθηΐϊ ρϑοηδγαίίοη Ὀοΐῇ ἴῃ Εἰγορθ δηᾶ ἴῃ 

Ἀπιοτῖοαᾳ. Τῆς {ταηϑατίοη ἰ5 Ὀα56 αὶ {πγουρῆους οἡ [6 ποὺν στ τἰσαὶ οαϊτίοη οὗ τ 6 

Ηεῦτεν ἰοχί οὗ ἴ[π6 ΟἹά Τοβίαπηθηϊ, ρ ] 1564 ππάεγ ἴῃ6 αἰβρὶςοϑ οὐ ἴῃς Ιομη5 

ΗἩορκίῖηβ {[Ππηϊνογϑιίγ, Βαϊ πλογα. ὲ 
Περαγίυγες ἔγοιῃ πε Κοςοεινεα Τοχῖ ἀγὸ πα ἰςαῖθα ν σρϑοῖαὶ πηαγκβ, ΘΕ ΌΥ 

1η6 τοαάθγ σῇ 566 αἵ ἃ σίαποθ Ψψῃοῖποῦ ἃ ναγίατίοι 15 Ῥαθοα οἡ ράγα 6] ράβδαροϑ, 

ΟΥ οὔ ἴπε δὐἱπογιγ οὗ {πὸ Αποϊθηῖ Νουθίοηβ, ΟΥ 5. πιόγεῖγ ἃ σοη͵θοίιπγαὶ! οπηθπηάα- 
τ[οη, ἄς. Τἤηθδο οὐτἰσαὶ πλατῖκβ αγὸ, ἀθϑισηθαϊν, 580. ὈΠΟΡίΓΙσΙνΘα ἃ5 ποῖ ἴο ἰπἴοτ- 

ίοτε ἢ τἴπ6 σοπιίοτί οὗ ἴῃ ογαϊπαγν τού; ἴΠῸῪ αγὸ πηαῖηἶν ἱπιεπαάθα ἰὼγ ἴῃς 

Ὀεδηεπιὶ οἵ ἴῇοσε ννῆο ἄγε ἰπἰογεβῖθα ἴῃ ἴπ6 ἀρῖδιϊ οὗὁἨ τοχίμδὶ σγς 151]. 

διχρίαπαέίοπ οἵ Φτίείοαί (ΠἸατβα. 

ΙΟ 

15 

20 

(1) -» (ὦ δ΄ Νε Κογϑείοριϑδ) ἰμάϊςαῖθ 4 γεδάϊηρ δήοριθϑα οἡ ἴπ6 διυϊπογιν οἵ 25 

{πὸ Αποείθπιὶ Ψψογοίοης (ϑεῤένασίμί, οολίία, Ζαγσιρης, ωμ σαίο, ἧτο., ἴθ τοίογοησθ 
ἴο νης τἴΠ6 τεοδάθσ πᾶν σοπϑβοΐ ἴπΠ6 Ῥτγείαςε ἴο ἴπ6 Αὐτοῦ χε Ψογβίοη, αἶ5ὸ 
τ1η6 Τ1ισἵ οὐ ΑὈ γον αιίοης Ῥεΐον, Ρ. ν, ἀπάογ 1, ΧΧ, Ρεϑῆ., Ταάγρ., Δ]ρ5.). Τῆς 

πηαγκο -“-, «8. ἄς, ᾿παϊσαῖς πὶ ἴῃς ἰοοϊποῖος (οὐ Ῥεῖονν, Ρ. νὶ, ἴ. 25) ἴο μ Ὡς ῇ 

ἴπΠο5ὲ Ἰεϊζοσβ γοίοσ αγὔὸ οπλτοα ἴῃ τπΠ6 Αποίεπὶ Μογβδίοπα. Ῥυποίπαϊίοη πιάτο 
Θποϊοβοα ἴῃ -- (6. 5. "ρείμα, Ὁ. 22, ]. 15) ἱπάϊςαῖς τῃαΐῖ {Π|5 ρυποίπα!:οη πᾶς Ὀθοη 
δαορίοα οὐ ἴπε δυϊπουν οὗ {π6 Απείθης Ψογθίοῃϑ. 

(2) .» (ὦ δια ΞΖ εοημ)είμγδ) ᾿μάϊσαῖθ (οπ)εσίαγαὶ Ἐπιεηδιοηβ. 
(3) ε. (ὦ δ. 2, ἴῆς ἢγϑῖ Ἰεῖῖοσ οὔ {πὸ ΠΟῦτον ποτά 5) πιφφῆα “Ῥυποῖμδ- 

το ̓) ἱπαϊσαῖθ σπαηροβ ἱπνοϊνί πο πιούοῖν ἃ αἰογοηῖ αἰνιδίοη οὐ ἴῃ σοπηδοηδπίαϊ 
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ΝΙ -οὐαϑεθν πίτοδιείοτρ (Κειιατῆσ “«Θθθνι. 

ἰοχῖ, οὐὁἨ ἃ ἀδραγίυγα ίγοπιὶ ἴῃς νον οἷ-Τοϊηῖς νυ σῇ τῇς 5ο-ςαἰϊοαὰ Μαςογιίες δα ἀεὰ 

ἴο ἴῃ οτἱρίπαὶ σοπβοηδηίΐδὶ ἴοχί ἴῃ ἴΠ6 εἰσ δηα πιπῖῃ σοηζιγίος Α. Ὁ. 
(4) ..« (ὦ. ς. ῷ ΞΞ Ωῷὅγξ) ἱπάϊςαῖς {παὶ τῃ6 πιαγρίπαὶ γεδάϊηρ (Ηερ. οὗν " ννμδῖ 

Ϊῖ5 ἴο ὃ6 τοδα ̓) 85 Ὀδεδη δαορῖθα ἱποιθδα οἱ ἴῃς Αδώμό "ναὶ ἰ5 υυττίθη.᾽ 
ς (5) ". ᾿παϊσαῖς σἤδηροβ ἰηϊγοαιυςοα Ὀν τόδϑοη οὗ Ῥαγαΐϊεὶ Ραδβϑαρεβ. 

᾿ (6) - - ἱπάϊςαϊῖς Ποιυριϊ ννογάς οὔ Ῥαβϑαροβ. 

(7) « » Ἱπάϊοδῖας ἀθνιαϊίοης ίγοπι ἴΠ6 Κοορινοα (οἵ Μαϑοτγεῖς) Τοχῖ, ϑυρεεδιοά 

Όν ἴῃ. Ψψεγθίοπϑ 845 νν 6 }} δ5 Ὁγν Ῥάγα οὶ Ῥαβδαρθ5. 

(8) «» ᾿παϊοδῖθ ἀσοραγίιγες ίγοπὶ ἴπ6 Μαογεῖὶς τεδαϊηρ οὗ ἴῃς Ἴσοπβϑοπδηῖίδὶ 
ῖΊο ἰοχῖ, Ὡς ἢ ἀγὸ συρροτῖεα Ὀν ἴπε Απεῖφηϊ Ν᾽ ἐγβίοηβ. 

(9) ἴἰπ εοα586ὸ5 ννῆεγο οὐτῖσαὶ ππασκο οοοῦγ ϑπουῖϊ Ὧῃν ἰοιῖοσσ ΟΥἨΘΥΌνοΓαάς 

Ὀεῖν θη ἴποπὶ (--, ο, ὅζα.), Οπιιϑϑίοης ἂαὔὸ ἱπαάϊςαῖϊοα, θαϑοαὰ οἡ ἴπε ψ εγύϑίομς Οὗ 

οἡ (οπ)εαῖϊιγαὶ Ἐπιεπάαιϊϊςοης, ἄχεα. 

(10) 5. ἱἹπαϊιοδῖαε νογας ᾿πιρ|16 6, Ὀυΐ ποῖ Ἔχργοϑϑοά, πη ἴπεὸ Ηεσργον. Τἤεβε 
15 ΠΊΑΓΚ5, τπογείοσγε, ἴακα ἴῃς ρίαςε οὐ λαδὲες ἴῃ 1π6 ΑὐἰπογζΖεα Δ᾽ ἐσϑίοη. 

(1τ1) [7 ἱπαϊςαῖς ὙΤγαηβροβοα Ραϑϑθαρος, [Π6 ἰγδαϊίοπαὶ ροβϑτοη οἵ ἴῃς ννογὰς 
'π {ἴπ6ὸ Βεςοερινεα Τοχί Ὀεϊηρ πιασκοὰ Ὁγ [], ψῆῃθ τῃ6 ἰγαποροσθὰ ννογάς δἂἵὸ 

δηοϊοσδοα ἴπ [ 7; 566 ἐς. ς. Ρ. 21, 11. 8.9; Ρ. 29, 1]. 5.6; Ρ. 30, ||. 3.4; Ρ. 6ο, 

Ι. 16; Ρ. 87, 1. 17. 

20 (12) | ἱπαϊςαῖε5β ἱγαπβροϑβϑιοη οἱ ἴΠε Μαβογεῖῖς “:᾽᾽ νης ἢ πιᾶγκβ ἴπε επὰ οἵ 

ἃ νεῖθο ἴῃ ἴῃς Ηρῦτγον Τοχῖ; οἱ Ρῥ. 47, 1. 9; Ρ. 76, ᾿|ϊ. 2.13. 14; Ρ. 79, 1. 37; Ὀ. 80, 

Ἰ. 27; Ὁ. 82, Ι. 31. 

(13). «νος ἰπαϊοσαῖς Γσοττυρὶ δηά {{π|ηἴ6}}|ΡῚ}0]6ὲ Ῥαβϑαροβ. 
(14) α αὶ πὶ πὶ αὶ ἱπαϊοδῖα 1 ,δουπφς ἴῃ ἴπΠ6 Ηερτεν Τεχῖ. 

4οοίποίεα. 

Λνογάς οὐ ραβϑθαρθϑ ρῥγίηϊθά 845 ποῖος. δῖ ἴῃε Ὀοίζοηι οὐ ἴπε ρᾶρὸς οἵ (πε 
{ΓΑ Π5ἸΔΟ γοργεϑοηῖ συροεηθφηΐ δαάιϊτοης ἴο ἴπ6 οτἱρίπαὶ ἴεχῖ; 566 δοζίδομς, 

ῬὈ. 91, 11. 2 Εἰς Ρ. 9ς, 1.11; Ρ. τοο, 1. 44; ͵μάσεξε, Ὁ. 47. 11. ΕΠ; εαίαλ, Ὁ. 209, 1]. 

42 ΕἸ, ΖΦ εκεί, Ὁ. 94, 1. τ4.; Ὁ. 95, ᾿. 37; Ρ. 104, ]. 49, ὅτε. 

Πϊαταίπαῦ δίαιτεα. 

ἴπ ἴῃς ἘΕχρίαπηαίΐογσνυ Νοῖθς. ἴπ6ὸ ἤρσυγεος 'ἰπ ἴπΠ6 πιαυρὶηπ οἡ ἴΠῸ τίρῃϊ τοί ἴο 
1η6 σπαρίεις δηα νέγβοβ σοπηπιοηϊοα οα; ἴΠ6 ἤρσιγες 'ἴπ ἴη6 πιαγρίη οὐ ἴῃς ἰοῇ 

ΠΊΟΓΕΪν ΠΡΕΓ ἴπΠ6 ᾿ἰἴπθ5. Οοπ ἴποθθο ρᾶάρεβ, πονόθνοσ, νῆοθτο ἴπεοῖς ἂἴὸ πὸ 

γοίγεποεβ ἴο σπαρίογα δης νεγβὸβ ἴῃ ἴπε πηαγρίη ἴπῈ Π᾿π6- πυπηθοῦς ἀγὸ ρἱαςοα ἰη 
35 ἴπὸ οὐΨῦ πιαγρῖη. ἷπ ἴῃς Ὑγαπϑίαιοη ἴΠ6 ἰἰπὲ9 αἀῦὸ αἰνναγ πιπιθεγεὰ ἴθ ἴῃ6 

ἸΠΠΘΙ πιαγρίη, ΜΏ1|6 ἴῃς τγδαϊτοπαὶ πυπὶῦετς οὐ ἴπῃ6 σπαρίεογα δηα νεῦθος ἃΓῈ 
Ρἰασθα ἴῃ ἴπ6 οὐ  πιαγρίη. 

Ἰδεασρ-[αςεὺ (Ἰμπιεταίδ. 

ἨΗφρανγ-(οθα πιιπιεγαὶς ἀγὸ ὑπεα ἱποίοδα οὐ Κοπιίαῃ ἰοἰῖοῦς ἴο ας πρι πῃ τἢς 

40 Πιιπιῦεγ οἱ ἴπῸ σμαρῖογ ἔίγοπι {πὸ παπποῦ οὗ ἴπὸ νόγθο; διὸ σ΄. Ρς, 88, 8 -Ξ- ΡΞ41π| 
ΙΧΧχ νη, νοῦθε 8; διιῖ Ῥςς. 88. 8ρ -Ξ ΡΞαἱπὶ Ιχχ χνὴ! αηὦ βαὶπὶ ἰχχχῖχ. 

(ξεξετεπεεα ἐο αὐδιδύιϊοεα (βαδδααεσ. 

Ἐείογοποος ἴο ΒΙΌΓΠ σα ραξοασος (0Π]ὸν᾿, τῇγουσπουῦῖ, {πὸ Αὐϊμοηχοα λ΄ ὁγϑίοῃ, 

ποῖ ἴπεὸε Ηοῦτον Τοχῖ. [τ 5. ΜῈΠ Καονη παῖ τῆο αἰϊνιπίοη οὗ τη σπαρῖογς ἰ5 
45 σσαϑίοπα νυ ποῖ ἴπεῸ σαπηε ἰὴ ἴπθ6 Ηςῦτον αηὰ ἴῃ τῆς Επα ἢ ΒΙΡΪος. ΔιΠοτγε {πὲ 

παπηετγαῖοη οὗ (πε ΗςΌτον ἴοχὶ αἰτεῖς τ ας Ξοπιοῖίπγος Ὀθοη δἠάεα ἴῃ ραγεπίμοςις 

(τ. ρ. Ρ. 133... 31} Ρ. 135... τ : Ρ. 190. ἴ. 38. 



-αὐεϑέδα. ἡπίτοσμείοτρ (ξεπιατβα «ζρθθβρις-- ΝΗ 

(ηπίταποίαίεο δεθτευ (θ)οτὸδα. 

Α ίον Ηορρτον νογὰς αν Ὀδθϑθη ἰθῇ τπιταηϑίαϊθα, νὶΖ. σμ, ἴπεὸ Ἡρορτγονν 

ψογα [Ὁγ δοη (6. ». Ἐξοξίοί δϑη- διεσὶ τε Εξεκζίεί, ἐδο τὸβ οὐΓἹ δια), λεόδ (δῦ. 
σἀδ᾽ 62), ἴπ6 αροάθ οἵ ἀδρατγίθα ςριίγιῖβ, (6 παδιϊαῖϊίοη οἵ ἴΠ6 ἀφαά (ατοοκ “αάρς); 

“ελεγάλ, ἴῃς. βδοῖεα ροβδὶ οὔ μοΐΪὲ Ῥεϑίἦθ δὴ αἰΐϊαγ (566. δε σεξίσί, Ὁ. τοῦ, 1]. 47); 

Λρρεό, πὸ σίθρρε- Κα τορίοη ἴῃ ἴῃς ϑδοιῖῃ οὐ Ῥαϊθβδίίης (566 ἡμάσέςο, Ὁ. 49, 1. 8); 
“γαδαλ; ἴῃς ἄθερ ἀθργοβϑοίοη οὗ ἴπ6 ἰογάδη Ψα εν εἐχίθησιίηρ οὶ ἴῃς ὅ.4 οὗ 

Οα]1|ὲ6 ἴο ἴῃς δαβίοσγη μα! οὗ ἴῃς Κοα ὅθε (5.6. 2 σεζίοδ, Ὁ. 201, ᾿᾿ 51); «δρδελ 
αἴ ἴῃς επηά οἵ σοτγίδϊη βἴδηζαβ ἰῃ ἴῆς Ῥϑαὶπιβ (566. 2 ναδης, Ὁ. 165, }. 8); «5αζαι, ἴῃ 

Ηοῦτεν -ῷὸῷ σαυδνεανν, σεομοῦ (5866. Νοῖθς. οἡ 5. τοθ,6); “7}αὐρίμγζαλ (Ῥς. 104,35 

χε.) Ξξξ Ῥγαῖϊβα γε ΪΑᾺῊ (4 ϑῃογίθοσγ ίογπὶ οἵ ΪηνηΗ); ο“σόαοίζά (ς΄ 45. 5,4; Εσοπι. 

9,29 :Ξ-ἴς. σ,9) ἴῃ ἴῃ6. παῖς ΖΥΨΗ «αδαοίδ, ἸΉΝΗ οὗ ἴῃς Ηοβῖβ, ἡ. 6. τῆς. σοά 

οὗ ἴῃ6 ἀγπιῖεβ οὐἨ 5γθὶ (1 ὅ84π|. 17,45; οὐ 85. 44,9; ό6ο, τοξξ οϑ, 11). ΕῸΓ 
ΪΙηνη, 566 Ῥείον, [ε.5Ὰ1 οἵ ΑὈ τγονίατοηβ, Ρ. νι]. 

ζΖιακπαϊξιεταέίοη οἵ Θτίεπέαί (Ἰαπιεσ. 

ΑἿἸΙ ΒΙΌΓΠ ΑΙ] παπιθὸς ἃγὸ ρίνθηῃ ἰπ [ἢ6 ίογπιὶ ιἰσϑα ἴῃ ἴῃθ Αὐἰποτγιζοα Δ ογϑίοῃ. 

ΙΪπῃ ἴῃς {γαης] τ ογαϊΐοη οὐ οἴμοσ Ηρῦγεν νοτγάς, οσὐ'͵. οὗ πιοάδσγῃ Οτίθηΐαὶ (Ατγδθὶς) 

ΠΑΠΊ65, ἴπ6 νον ε]5 παν {πεὶγ [τα] ἰὴ βουπαάβ;; ὦ 15. {κὸ τΠ6 ἃ ἴπ μὰ οὐ χαίλον; 
7 ἰβ 1ης. ὦ ἴῃ γμαγίπξ, πα ὥτε οὐ ἴῃ εοοῦ; ὅτε αᾳ ἰῇ πῶμδ; 5ῃογῖ Σξξ ΣΦ ἴη 22»; 

ὅτις. (6. «. 7Τε “δηῆ- Ομαάδε τε Τεῖ “δοο- ΑὈοάσεο). Α5 ἴο ἴῆε σοπβοπαηΐξ, 7 δαπά γ 
ΔΙΘ Ργοηουπορα 85 ἴῃ ΕΠρΡΊ 5ἢ ; φ 45 δὔοιιϊ ἴῃ 6 βαπιῈ βοιιηά 45 Επρ] 9 « ἴπ εοοΐ 

(ποῖ 45 ἃ 'ἰπ ἀδοδ, ΟΥ φέ ἴῃ ΦΜΟΘΉ); ἰδ ἴπα Αταῦὶς “τη, τῇς σοϊεεα οτπὶ οὗ [ἴῃ 6 

Αταῦδῖς ὦ νος πιᾶν Ὀ6 ἀδδοῦθοα 845 ἃ ϑἴγοηρου νϑγίοῖγ οὗ οἷὐγ ἀ; ἐλ 9 τῆς 
συϊαγαὶ εὐ ἴθ (σεττηδη οὐ ϑεοοίΐοῃ ρεὰ (ϑραῃίϑῃ «τ΄ οὐ 7); ς ἰδ. 4 πιοαϊ!βοκρίίοῃ οὗ 
Οὐ 5 (νἢ δὴ ἡμηθῦ γομηαηρ) νν ῖςἢ αἤδοῖς (Π6 ῥγοπιποίφιοη οὗ ἴῃς (Ο]] ον την 

νοννοῖὶς (6. σ. ορἕρι, ποῖ Ξϑῷ σϑόη, Ὀυϊ πιοῦὸ 'ἰκα αμδ; γἄᾶπεϑαῖυ, ὅἅς.). [Ι͂ῃ τῇς 

πη] τ γ οὗ Ἐπρ]Π 9 Ὀοοΐκς οὗ ἃ ρορι γ᾽ σμαγαςσῖθγ τπ6 Ἰοϊζου ᾧ δηα ς αῦὸ υδεοὰ 

ίογ φ δῃὰ ς, γϑβρβοϊνεὶν (6. Ρ. είζεα ἴον εἰ- ἰφρᾶ; 566. ιαζηρδ, Ὁ. 235,1]. 48). 

Θρείειπα. 

ἘπΠρΊ 5 τοδάθυς ννῆο οδ]οεϊ ἴο ἴῇς. ᾿Απιεγίσαη᾽ 506 1Π|ηρ, ἄοπον, ὅχς., τὺ Ὀ6 

τοίοιγοα ἴο ΗΈΝΕΥ ΘΜΝΕΈΕΤ᾽ 5 Δί ξηρήςι σγανρηαγ (Οχίοτγα, ΟἸαγεπάοῃ ῥσγθϑϑ, 

1802), Ρ. χὶ δπὰ ὅὶ ιγιτο, ἄς., οὐ ἴο Ὦγ. ΜυΚΒΑΥ 5. γΓοπηαγκ5 οὐ ἴπε 5ρ ] Πηρ οὗ α..΄ 

ἰη ἴῃς Δ ξηρὰ 2 ιοομαῦν οπ “Πείογίεαί γίμεῤέσες (Οχίοτγά, ΟἸαγθηάοιῃ 

Ργε55). 

ἐἰθβτευίαίξίοπα. 

με [9 

20 

25 

Ι, 2, 3, ἄς,., Ὀοίοτε ἴπ6 παπιὸ οὗ ἃ 

ΒΙΌΠς αἱ Ὀοοῖκ, οἴαπαάς ἰοῦ ΕἸγοῖ Βοοᾷκ, 

ϑροοηά Βοοκ, Τῆϊγα ΒΟΟΚ, ἄς., τεβρεο- 

ἔνεῖϊν: 1 Κίηρϑ ἰ5 ἴπ6ὲ ΕἸἰγοῖ Βοοκ οἵ 

Κιηρϑ. 
2, ΟΥ 3, ἄς., αἴἴοσγ ἴῃ6 {π|6 οὗ ἃ θοοκ 

βίφηας ἰοῦ βοοοηά οὐ {π|γὰ οάϊπὶοης, ΓΘ- 

φρϑοῖϊίνεῖϊγ.--- ΕῸΓ ΕΖ, ἄς., 566 Εὶ, ἃς. 
ἃ οἴαπας [0γΓ ἤγοῖ ραγί (οὐ ἢτγϑί ΠἸπΠ6Ὶ 

οὔ ἃ νεῖϑ6. ϑιδαινίοοπα οὗ ρατγίβ οἱ 
νοῖθος δἵ ἱπαϊοαῖθρα Ὁγ “ 3, τόϑρϑε- 
πνεῖν; 5. ». 2,1485 ( μιάσος, Ὁ. 54, 

Ἰ. 36) τείθτς ἴο ἴπὸ βεσοπᾷᾶ οἴαδιιθε (9) 

οὔ τε τὶ ρατγὶ (8) οἵ ἴπε νεῦβε (αμαὶ 

αοὐϊυεγοα φημ ἕο ςῥοίέογς τυάο αδεῤοϊ ρα 
ἔλφ»). 

ααἱ ἐος. Ξε πη ἴῃς ραϑϑαρε (1.4ἴ. σα 
ἠος.»}). 

ΑΚΝ -ΞΞ Αυϊπογιζεά «αηά ον θά 40 

ΨΜεγβίοῃϑξ. 

ΑΧ' Ξξ Αὐτπουχοα ΨΜεγϑίοη. 

ΑΝΜ- Αὐυϊποτίχεα Μογθίοπ, πιαῖ- 

βίη. 
Ὁ -- ροοηά ραγῖ (ογ βϑοοοπά [ἴἰπ6) 45 

οὗ ἃ νϑῦθ6 ; 568 8, 

ς Ξε Τῆϊγα ραγί (ον {π|τ4 11η6) οὗ ἃ 

νοῦθο ; 566. ἃ, 
ς., οτ (.-- (δαρίοσ. 



ΙΟ 

15 

25 

20 

25 

4ο 

45 

ΝΠΙ 

ες., οΥὗ Γ(.-:-Ξ (παρίοιβ. 

(αηΐῖ.-Ξ θοῆς οὗ ϑοϊοιίοη ((αμΖέ- 

εἴδφςῚ). 

Γῃ., ογ ζῇγ., ογὔ ζῆτσγοῃ. Ξξξ (ἤγοη- 

ἰς] 65. 
ἁ Ξ- ΕΟοιγῆ ράᾶγὶ (οτ ἰουγῖῃ [1η6) οὗ 

ἃ νοῖ56 ; 566 8, 
Ὠ ΞΞ-Ξ Ὀθυϊογοποπν, οὐ ἴῃ6 δυίμοσ οἵ 

Ὀρουϊογοηοπν ; 566 οεῖμα, ἢ. 44,}. τ; 

“μαρος, Ὁ. 46, ἴ. τ ; Ρ. 53, ]. το. 

Ε -Ξ Ερῃγαϊπης Ποσιπιοηῖ ; 566 
“)οσήμα, Ῥ. 45, 1. 48; μεάᾶρες, Ὁ. 46, 1. 24. 

Ε2-- 1 αἴογ αὐάιπίοης ἴὸ Εἰ; 566 

“οδάμα, ᾿. 45,1. 49; μάρες, Ὁ. 46, 1]. 40. 

{τὸ αιὰ τῆς (ο]οντηρ νοῖβεὲ (οΥ 
[ἴπὸ, οὐ ρᾶρϑ, ἄχ.). 

ΠΞΞ ἀπά τῆς (ΟἸ]ον ηρ ν ῦθο5. (οὐ 

[ἰπ65, ΟΥΓ ρᾶρϑϑ, ἅς.). 

Η τ .ΎῪΠῸ ἴνν οὐ ΗἨο]ϊϊηθθς (1μδν. 

17--26): 566 εγτζομς, Ὁ. 56, 1. 22. 

]ΞΞ υάκὶς οσιυπηθηῖ; 566. μοεάμα, 
ΡῬ. 45,1.44; μμάσες, Ὁ. 46, 1. 23. 

1] ΞξΞ ̓Ιαῖογ δάαϊτίους ἴο [; 
“οσάπνα, Ὁ. 45, Ἰ. 45. 

ΤΕ ξξΤε ΡῬγορμοίιςδὶ Ναγζγαῖϊνε οἵ 

τπὸ Ηεοχαΐθυςῃ, σοπιροβοά οὗ ] δηά Ε ; 

566. 7οελπα, Ὁ. 45,1. σι. 

ΤΉηνη ξξῖῃε Ηρργον παπὶὸ οὗ τῃ6 
Θυρίεπς Βεοίπρ, ογοηθοιυϑὶν νυ το η 
ΔηΠ ρῥτγοποιιπσοὰ μόδουσαλ. Ὅς ἴπις 
Ῥγοπιιησιαίίοη ἰ5. Σισαγ, οὐ γαλυόλ, ἰῇ 6 

727 τ». Ἃ5 ἴὸῇὼ “Τα ὐοασαλ, απὰ ἴῃ ὁ δ5 
ἰη ΕὨρΡ]Π5} τὐάφγε, ἐλψογο, ἴμθ ἢγοῖ ἢ 

5ποι 1 ἃ 6 ϑουπάρα δ5 δῇ δϑρίγαΐθ, δηα 

τῆς φοςθηῖ ἰβ οἢ {πῸ ἰαϑῖ βυ] ]αῦϊο, Τῆς 

πἸοπδίγοιια ἔοσπὶ ἡρλουαλ (ΜΏΪϊςἢ 5. ἃ 

σοπιδὶπαῖῦοη οὗ ἴπΠε6 σοηβοπαηῖβ οἵ ΪΉΝΗ 
ἢ τΠ6 νον οἷς οὔ ἴη6 Ηϑῦτονν ννογά ἴοΥ 
Ι,οτά, “οπαῖ) ννὰ5 τοὶ ᾿πττοάπορα Ὦγ ἃ 

Ἐτγαδηοίβοδη ΕΥίασ, Ρετεῦβ ΟΑΙ τιν 9, 

ἸΠ 1516 .Ὰ. Ὁ. 866 }ηαἤρεξ, ἢ. 165, 1]. 326 ΕΚ. 

566 

-αρεθθεραν. ἡπίτοσμεοίοτρ (ξεπιατβα «χοθῥεόνο- - 

Κ.- Κιηρϑ. 
ΙΓ ΧΧ -- ϑδεριυαρὶπῖ, τῇς αδπεῖθηΐ 

Οστεοῖκ Νεογβίοη οἵ ΟΤ, πιδάς ἴῃ Ερυρὶ 
Ὀγ ΗεΙΘηϊϑος [6νν5 (34 --τδὲ σϑηΐϊ. Β. 6.) 

Μ-Ξ- πμηαγρίη. Οὗ ΑΝ, ΕΝ. 

ΝΤ -Ξ-  Νὸν Τοϑίαπιθηϊ. 

ΟΤ -Ξ ΟΙα Τεβίαπιθηϊ. 

Ῥ --  Ργίθδίν σοάε; 566. δεσίδο, 

Ρ. 56; μοσάμα, Ῥ. 44,19; 7μαρές, Ῥ. 
92, 41. 

ΡΞ 1 ,αἴο δαὐάϊπίοης ἴο Ρ, 566 

2 οελκα, Ὁ. 46, 1.7; λουϊδαμδ, Ὁ. 58, 1. 7. 
Ῥε5ῃ.-Ξ Ρεϑῃϊῖα, ἴπ6 φαγ]θϑί ϑυγῖας 

Μογβίοη οὗ ἴῃς. ΟἹ« Τεβίαπιρηίΐ. 
ΡΪ., οὐ ῥἴυτγ. Ξξξ ρίιιγαὶ. 

ΡΘΒΑ -Ξ Ργοσεδαϊηρϑ οὗ [ῃη6 ϑοςὶεῖν 
οὗ ΒΙΌ] σα] Αὐοπεοϊορυ. 

ΕΒ Ξξ Κεάδεϊζογ οὐ βαϊίογ. 

ΕΡ -:Ξ-Ξ οιυιϊογοηοπηϑῖς φαϊΐοῦα ; 566 

“οςάμα, Ὁ. 46, 1. 24. 

Ε9Ε Ξ Κεάδβεϊουγ οἵ [Ε ; 566 γμροεάμα, 

Ὀ. 46,]. 21; ἡμᾶρϑςε, Ὁ. 46, 1]. 26. 45. 

ἘΡ -Ξῷ ΡΥ εν οαϊΐοτβ ; 5866. οελπα, 

Ρ. 46, Ἰ. 19. 

ΕΤ -- Κθορινβα Τοχῖ; 566 ἂῦονϑ, 

Ρ. νὶ, 1. 7. 

ΕΝ -Ξ-Ξ Κονϑοα Νεγϑίοῃ. 
ΕΝΜ -- Κεονίϑοα Νεογϑίοη, πιαύρίη. 
5., ΟΥ 84Π|.ΞΞ ϑαπΆοὶ. 

δἰ πρ.. Ξξ ϑίπριιϊασ.. 
ΘΙΓ. Ξξ Εσοϊοϑιαςίίοις (Τῆς Δ] ϑάοπι 

οὗ [6515, ἴπΠ6 βοη οὗ 5]΄γδςῇ). 
Τατῖρ.ΞΞ Ταύριπι, ἴπε [εν ἢ {γαη5- 

Ἰαϊϊοῃ οὔ ραγαρῆγαβθ οὔ {πὸ ϑογίρίιγος 

ἴῃ ἴῃ. δνείθοσγῃ Ατγαπηαὶς ἐϊαϊθοῖ. 
ν., οΥ Ν.Ξ Ννογθο. 

νν., οὐ ΝΝ.Ξ- Ν οτος. 

Ψψυρ. Ξε Μαϊραῖθ, ἴῃ αποεΐεπὶ 1, δτη 
ψογϑίοη οἵ ἴπὸ ΒΙΡΙΘ, πιαάθ Ὀν ϑιί. 

]θοτοπιθ αἀνουΐ 40ο Α. Ὁ. 

ΖΑ -ΞΞ Ζείδελγέ Μὸν εγγιοίορστο. 

ΕῸΓ « οοπιρίοῖς 1,|σ οὔ ΑὈὈτγονιαῖίοης (Ἰπο]υϊπρ 4 ἰαῦρὸ ΠΕΠΊΌΘΓ ψῃοἢ 
νου] ποῖ τεηϊῖγα ὄχρίαπαίζοη τ ἴπ6 ρύθϑθηΐῖ Τταηϑίατοη νοῦ ίογ ἴῃ δχοϊιϑῖνο 
156 οὐ Απιογίσαδη οὔ ΕΡ 5 τοδαᾶάθυς) α5 ΜῸΠῸ ας ἰοῦ ἴΠ6 δχίγοπηοὶν ἱποῖπιςτῖνε 

Εχίγαςι5. ἔγοπὶ ἴπ6 Ργείασθ. ἴο ἴῃς Αὐτποτχζθα Νογοίοη, δαπλγαἷν 1Ππι5ίγαῖηρσ ἴῃ 6 

ΡῬυϊηοῖρΙ 65. ννῃϊοῆ αν συ αθα τις 'π ργεραγίηρ τΠπ15 πὸνν τγαηϑία!οη οὐ (Π6 Θογρ- 

ἴμγες, {ΠῸ τοδάθυ παν σοπϑυϊο πὸ [πίτγοασιιςίογν Ἐδηλαγκ5 ργοῆχοα ἴο ἴῃς Βοοῖκβε 
οὗ Ππᾶάρο5, ἰβαίαῃ, «πᾶ ῥϑαϊΐπιϑ, θῇ. ΝΊ11-ΧΙ|]. 



Ρ" 

ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίς 



Ὁ," ἈΝ ων δ" ον ῥενν, “ει ".᾿ εεννν εἶ, κὰκ 

-ὦὖὃ Δὰτο δια; 0 ὕ0ὕὕχ.. νὰν κι 

Ι. 11ΟΝ- ΕΛΟΙΙΕΘ ΘΕΙΖΙΝΟ Δ ὍΕΕΚ. 

Ετοπὶ ἴπε τοναὶ πιαηῖΐο οὗ ᾿Αϑοιυγηᾶς!γραὶ 
(Β. ας. 884 -- δδο). οδϑογγίαη ΚοΙοί. 

2. ΘΑΓΚΕ. ΡΟΘΤ ΕΑΓΕ. ΒΥ ΤῸ ΠΙΟΝΘ5 

δηὰ ἵνο πιιπιαη-ἰἀσεα Ὀῖγας. Ετοπὶ ἃ Οατοοῖκ ναϑο, 

(εγνοῖθπ ((ΟΝΖΕ, ᾿μρέδεδε 7Ζ λον 7ὰς5:). 

66 Ρ. τοῦ, ]. 48; Ρ. 183,]. το; Ρ. 189, 1. γοῦν. 

δ. ΔΊΝΟΘΕΙ ΕἸΟΙ ΚΕ 

(ροσῆαρβ βνοάαθ55) σαγγνίηρ ἃ Ἂἢὰ 

(ροῦῆαρ ἴπε θη ῖεπὶ οὗ «4 5οι]). 
Ετοπὶι ἴῃθΘ σο- δῖ ο “2αῦῷρν ον», 

Χαηΐποσ, [γοῖ4 (αθοιΐ 550 Β. ς.). 

ςΦΨΩΖΥΤΑ 
“ἔκ ις 

3. ΚΥ͂ΡΒΕΑ, ΤΗΕ ΕΤΕΌΘΟΑΝ 70ΝΟ, 

ΜΠ φαογοα Ὀϊγὰ, σοηΐδιιγθ, δηϊπιαῖς, δηὰ διυπΊδῃ 

ἤσυτες. Ετοπὶ (Ἰ]υϑυπι. ϑυρροβεά ἴὸ ὃς ποῖ ἰδῖθγ 

1πΠ4π Εχεκιεῖς τἰπ|6. 

ἅ. ἩΓΜΑΝ-ΕΛΟΕΏ, ΔΙΝΟΘΕΏ Π1Ι10ῸΝ 

ἰουοπίηρ 4 ϑαςγεά ἵγες (ΤΔ]ΆΚῸ, Ἰλνγα). 

Ἐπσεξιεῖ 

566. Ρ. 183,]..37. 

6. ΞΟΟΚΡΙΟΝ-ΜΕΝ 

δαοτγίηρ ἃ 5ϑογεα ροκῖ (τ Νο. 2), αῦονα 

ΜΏΙΟΝ 5. 4 νἹηρεαὰ ση ([ΛΔ͵ΔΕΡ, 

Ἤπάαγα). 886 Ὁ. 183,1. 21 δηῃὰ οὐ ἴῃς 

δοοοῃμα οὗ ἴῃῇς. ἵἴνο ᾿Ἀϑϑουγίδη ὈτγοηζΖα 
νοϑϑοῖϊς ἤριγεαῖ ὁπ Ρ. 151, αἷἶδο σξο. 

5ΜΙΤΗ, ὁλανάσανη ἰτέον ο7 ὐεηοςῖς, 

οἄ. Α. Ἡ. ϑᾶύςε, ρ. 97Σ. [{1Τῃεϑξς δοοῦ- 
ΡὈἱοπ-Ἴ ἢ παν ΘΥΠΊΌΟΪΝΖΟ ἰησεσῖθ ΟΑΓΤΥ- 

ἱπρ ΡΟΪ]θπ ἴο (επιαῖο ον οῦπ,, τ θεῖον, 

Ρ. 183,1. 19.- Ρ. Η.]} 

. ΝΙΝΟΘΟΕΏ ῬΕΜΟΝ, 

ΟΥ φοΐά, δεϊζίπρ ἴϑψὸ τπὑπϊσογης (566 

Τιαδμδ. Ὁ. 173). Ονθὺ ἃ βϑδογε σοῇρ 

δσἴαηες ἴῃ 6 νἱηρεά Ὀιυδὶ οὗ 4 ἄξειν 

(Βη σῃ. Δίυδοιιπι). 866 ὑ. 183, 1. 21. 
70. με 3.7 

ΟΕΙΈΝΤΑΙ, ΟΟΜΡΟΘΙ͂ΤΕῈ ΓΟΚΕΛΤΙΒΚΕΘ 

δὲς 322. οί. 18) 



Τοταε᾽ε ϑίη. ἀπὸ ὥϑοοηι 
((παρΐεγβ ἱ -- 24; Β. Ὁ. 592 -- 587) 

δδ» 
ζβε (Ῥτορβεί ε δ αν 

( ΣΙ -3 ᾽ 21) 

ζβε ξοποεζταίίπαᾳ Οὐ) ἱσίοι. 

ἽΝ δὲ τηϊτιίθιῃν γεαγ, ἰῇ {ΠῸ ἰουγἢ πιοπίῃ, οα ἴπε χ,ῖ 
ὦ ΠΠ ἀὰν οἵ τῃ6 πιοπῖῃ, 845 1 ννὰβ ἀπιοὴηρ [{Πε 

σαρῖῖνεβ ΌγῪ ἴπεῸ σίνεγ Ὁβοραγ,, τῆς ἤεδανθης ἵνεῦα 

Ορεπηεά, δηὰ 1 οἂνν νὶϑίοηβ οἵ ἀοά;" δῃὰ ἴπε Παπὰ 3 

οὗ ΪΉΝΗ ννὰβ οἡ -π|ὸ- ἴπεσε. Απὰα 1 Ὀεπε]ά, δπά 4 

Ιο, ἃ ἤισίοιις ννίπα οαπὸ πο ἴδε Νογίῃ,, -ἀπά- ἃ 

πιρηῖν εἷἰουὰ νι ἄγε ἱηϊεγίιβεα, δυγγουηάεα Ὀγν 

Ὀγσῃίηθθα, ἂἀπὰ οὐδ οὗ {πε τηϊάδὲ οἱ ἰ[ἴ ρ]εαπιεά 

5ΟΠΊοΙΠηρ {κὰ δῃϊηιηρ πλεῖδ].55 Απὰ ουΐ οἵ {πε ς 

15 πη σῖ οἵ ἰ ἀρρεαγεὰά τε ἰογπιβ οὗ ίοιιγ (γεαΐιγε ’ ἂπὰ [Π15. ννᾶϑ 
{Πε|Γ ἀρρεάγδηςε: ἴπον Ππαᾶά «[ἢξ 584Π)6» ἰοσπὶ; εαοῇ δα ίοιιγ ίαοεϑβ 6 

ἀκεθξδίϑξο ------ 

Σ, 2 “ὁπ ἔδὸ ἡ ἄαν οὐ {δε »μορμέλ,3 τῇαϊ 5, ἰὴ ἴῇς ΗΠ γεᾶγ οἱ ἴῃς σαρτνιν οἵ 
3 Κιπρ ΠἘΠοϊδοῃίη ; -12 εαῦθμ ἔο ῥας5-», παῖ 5. 1πὸ6 νοσὰ οὗ ΪΉΝΗ σαπιὲ ἴο [πὸ 

ῬΓεϑὶ ΕΖοκίοὶ Ὀφη-Βιζί, ἴῃ τπ6 Ἰαπὰ οἵ ἴπ6 Ὁπαϊάθδαπβ, Ὁν ἴπ6 τίνοσ ΟΠοΡαΓ 
» 

4 θοιιϊ οἵ ἴῃς πιιάςι οἵ τῆς. ἥτε 9 
ι 



Ι,7-- 23 -«αϑεθν» ἔκεβίεί κορϑοιο--- 2 

1,7 ὯἈπΠα ίοιις ψίηρο; {πεῖγ ἰερβ ννέσε ίγαιρῃϊ, απ τῆς 5οΪες οἵ [(ἢεὶγ 

(δεῖ ννεσε {κὸ τε 9οἷε οἵ ἃ οἱ 5 ἰοοῖ ; {πεν 5ῃοπε {κὸ Βυγηϑῃςα 

8 ὈτοῆζΖε;5 δηα ἤαπάρϑα οἱ ἃ πδη ΈγΕ ὑπαάεγ {Πεῖγ ννηρσα οἡ {Πεὶγ ίουγ 

Ιο 54θ9." ΑΔΑᾳὲὅϑς ἴο ἴῃς [ἰκοῆθος οὗ {Πεὶγ ίαςος,7 «411. ίουγ παὰ ἐπ ἰτοπῦ 

τῃε ίαςε οὗ ἃ πάη, οὐ ἴπε τρῃΐ {πε ίαςε οὗ ἃ ἰίοη, οὐ ἴμε ἰεξ 

ει ἴῃς ίαςς οὗ 4 Ὀ1]], απαὰ «εδιπα» [πε ίαςε οἵ δὴ εαρίςβ. ἈΑθονςε «{Πεὶγ 

Πεδάς. ννεγεὲ ὄχίεπαάβα ἴνο οὗ {πεὶγ νπσϑ, νπεγεοῦ ομα ν ὰ5 Ἰοϊπεὰ 

ἴο {παι οἵ εἷ5 πεῖσῆῇθοι. οὔ εἰπε δι46., ψ μὲ τῆς οἵπεγ ἴννο 

12 «νἱησϑ. σονετγεα (ῃε θοᾶν. Τμεν ννεπὶ οἴγαισῃΐϊ ἰοσγιναγά,  Πεγβοενεγ 

{ῃῸ σριπὶ ᾿πηρε! ]εα {Πεπὶ ἴο σοὸ «-1π|{Πεγ- {πεν ννεπῖ, ἀπα τυγηεα ποῖ 

13 ἃ5 ἴπεν ψεπῖ. Απά -η ἴπμε πριαᾶάξί οἱ: ἴῃς (γεδΐιγες ννὰβ «απ: ἀρρεαϑγ- 

4ηςς κὲ υτγηίηρσ σοαὶς οὗ ἄγε, πκὰ ογομοϑ,, πὰ (ΠῸ ἔγε ρ]εαπιεα, 

ΔΠπα οιυξ οὗ ἴῃε ἔἤτγε ἰϑϑυεα ᾿Πρηϊπιηρ." 

15 Απᾶ 1 Ὀομοῖϊά πᾶ ἴο, «(οιτν 6 61.5.1} οἡ ἴπ6Ὸ δασῖῃ ΒὈοϑιάθ 

16 ἴῃη6 ίουΓ (Οτεδίυγεβ ᾿ς. ὍὙπε ἀρρεάγαπος οὗ ἴπεὸ ψ ΠδεΪς-«- ννὰ5 {κὲ ἃ: 

αγεἠτεἠ-βἴοπε " --ὶτῃε ίοιγ παα {Π6 σαπΊεὲ ἴογιῃ ---- πα {Πεὶγ ἀρρεάγαηοςε 

17 ΔΠ6] ςοηπϑίγυσ!οη ϑνεῦα 45 ἰΐ οὴς ννῆθεὶ ννεῦε ψΠ]η ἀποῖΐμεσ. ΤΠεν 

τονε Δ Ππεγ τΠεὶγ ἰουιγ σι4ες ἰβοεα, ἀπά τυὐγηεαὰ ποῖ δ5 {πεν νεπηῖ. 

1.8 ΤΠε [6]]οὲ5 «πα βροκεϑ"") οὗ ἴδε ίουγ νεγε {}] οἵ ἐγνε9'᾽3 τουπηα δρουΐ. 

ιῖι9ο Ννῃοη τπῸ (τεοαΐαστες πιονοα, {πΠ6 ν θοὸς πιονοαὰ Ὀοϑιάθ τπεπὶ, δπά 

με {π6 Οτεαΐαγεθ τόθ ὉΡ ίτοπὶ {πὸ δασῖῃ, ἴπε ν ἤδοὶς τοβα αρ; 

20 ἩνΠΠ Παγθόανοσ {ΠῸ βριπῖ ἱπηρε]]εα {πὲπὶ ἴο σὸ «{π|{πῸτῸ {πεν τνεηΐ," ίογ 

21 ἴπε 5ριπί οἵ [πε (γεαΐυγε.β, νὰ ἴθ {πὸ Ψ Πεοῖς. Ὑνμεη τἴποϑα πιονεά, 

{π656 πηονεά ,; ΨΠῃοη ἴποβο οἰοοά, ἴπε5ε οἵοοά ;, ἀπά νῇεη [{Ποβὲ 

τΟΘ6 ὉΡ ίτοπὶ ἴπε δαγίῃ, ἴῃς ννμεοὶβ τος ἃρ Ὀεϑιάε {πεπὶ; ἴογ {πε 

ϑΡΙΠπΠὶ οὐ ἴπῸ6 (τγεαΐαγε 5, ννὰβ ἴηΠ {ΠῸ6 ννῇθεΪ5. 

22 Απᾶ οὐ ἴπε πεδάς οἵ ἴῃς (τγεδίυγε-» ννὰβ βοπηεῖμῃίησ «-ἰκεὲ- ἃ 

βγπιδπιεηΐ,᾽ 6 σγγ δία πὲ ἴῃ ἀρροάγαηςε, 5ἰγείς πε ουΐ «4πα τοϑηρ. οἡ 

23 ἴπεῖγ πεαάβ. ἴὕπάεγ ἴπε βγπιαπιεηῖ {ΠπΠεὶγ νίηρο ψνεῦε «πγοῖοῃεα οἱ- 

25 

βίγαισ ῃξ, «ἴννο. τοιοῃίπρ δᾶ οἴπογ,, δπά ἴνο Ἴσονεπηρσὶ ἴπε Ροαγ 30 

ἐξ Ξερ᾿ Ξιυθξεορβῃ 9....-------.-- 

1.8.9 “πὰ ἴπε ίοιιγ δὰ ίβοθβ δπά νίηρϑ, {Ππεῖὶγ νυ προ τἰουοπεα οπὲ ἀποίπογ; ἴμεν αἰὰ 

τ ἃ ἴυγη 85 ἴπεν ννεπῖ: θοῦ νεπὶ οἴγαίσῃϊ ἰογναγα 9 
. 

11 δ δηά {πεῚΓ ίαςες δπα9 13 "ἰ ννὸηῖ υὕρ δἀπα ἄονπ δπιοηρ ἴπΠ6 σγοαΐιγες9 
Ἕ 

14 δαπά τῆς (τεδῖιγεβ γὰπ Ὀδοκ πα ἰοσῖῃ, νηὶ δπα σαπιὸ- ἴἰκὸ ΠΡ πιπρ 9 
ΕῚ 

Ι5. “ἴπὸ (γεαΐυγος 16 Γαδηὰ ἴΠ6]γ σοποίγιςιίοη 
Ἕ 

18 "ἴπὸν νεγο πίρῇ δηά ἀγθδαάπι!} --- πα τποῖτγ (Ἐ]]|οὸς 
Ἕ 

20 ἴπεγα τπ6 σρίγιῖ ἱπηρο!]6α τπὸπὶ ἴο Ρνο, δπά ἴπεὸ ψῆθεῖὶς τόσο ὑρ θέσις {Π6πὶ 
ΕῚ 

22 "1ογγι 16 23 “ἴνο σονεπηρ ἴΠ6πΠ| λιῃεπὶ 



ἘΠῚ 
͵...} 

νἀ ΩΣ “Ὧν πὸ ἢ Ὡς ἰς ἘΣ ᾿- μ(Σ. Ἴ 
᾿ “ἢ Ὁ σον -.-- ἈῸ μας . τ" ."-: “᾿ς » ΩΝ τσὶ 

ἐκ ἢ ὦ 65 ᾿Υ νῶν τον νῶν γα τήρ τ ὑκὸ ἐξ τσὶ 
᾿ ΑΨ... ὁ “οἶς Ὁ .-. 

Ι. ΕΑΟΙΕ-ΗΕΑΌΕΌ ὈΕΙΤΥ. 4. ΕἘΟΥΕ-ΝΙΝΟΕΡ ὈΕΙΤΥ. 

Ετοπὶ Καοιβαῦθδά. Ετοπὶ Καπογϑαῦδα. 

966 ἢ. 182, ]. 22. 566 Ρ. 183, Ἰ. 25. 

μρ ᾷ ᾧ 

Ἔ "2 ὩΣ, 
ΠΤ ΠΤ ΞΊΠΠ ΤΠ ΠΤ ἬΝ 

2. ἩΥΜΑΝ-ἨΗΕΑΌΕΏ ΟΘΟΙΟΘΘΑΙ, ΠΗΙΟΝ. 4. ΗὐΜΑΝ-ΗΕΑΘΕΏ, ΙΝΟΘΕΌ Β011.-ὈΕΙΤΥ. 

Ετοπὶ ἴῃ6 Νογίπννοβίογη Ῥαΐδαςθ, Ετοπὶ ἴπ6 Ῥαΐαςθ αἱ Καοιθαραά δηα πονν 

Νιηγοοά. ἰη (6 ]οὐιντο, Ῥατγίϑ. 

566 Ρ. 183, 1. 321. 566 ἢ. 155, ]. 5; Ρ. 178, 1. 24 ; ἢ. 183,1. 31. 
Ἐχεξέε 70 Μμιὲς ".2 

ΑΘΘΥΒΚΙΑΝ ΓΟΗΕΕΆΠΒΙΓ ΕἸΟΘΓΕΕΘ 

(3:6 242. ρζ.1τς. 182) 

ΠΙο Ζθα Ὁγ (τοοσὶς 





3 --ὐαϑϑ θα. χεβίεῦ οχοϑῦθνις- - 1.,24-84,1 

Απὰ νψῆεη {πεν πιονεὰ [1 πεαγά με δουπᾶὰ οὗ {πεὶγ ϑηρδ, ἃ5 ἴΠπΠῸ σ, 24 

ΒΟ ηα οὗ πΊδην νναΐεγα, ἅκὲ τῆς νοῖςς οἱ «Ε}»- 5 δα δι,15 ἴπε βοιιπηα 

οὗ 4 τυπλαΐϊς Κὰ παῖ οὗ ἃ ποβῖ; «ἀπα» ν ἤεη πεν βἰοοα 51], {Πὰν 

ἰο]Ϊἀδα τπεὶγ ννίηρβ." Αθονε {πε βγπηχαπηεηΐ νυν σ ἢ ννὰ5. οὐ {πε ὶγΓ Ποδαβ 26 

νγὰ5 5ΟπλεΠπηρ παῖ γαϑε θεὰ ἃ Βάρρ πγε, «νπεσγεοη ννα5» ἢ ἰογπὶ 

οἵ ἃ ἴξμγοπθ, ἀπά οἡ ἴπε ἰογπὶ οἵ ἴῃς τῇγομθ"7 ννὰ5. ἃ ἰογπὶ {πὲ {παῖ 

οὗ ἃ πιαη. δ Απὰ 1 8ᾶνν δῇ δρρεάζγαηοας {{κὰ ϑῃϊηίπρ πιεῖ] οὐ γε, 27 

Βυγγοιηάςα Ὀγ «ὈγρὨϊη655», ἰγοπὶ νν δῖ δεαπηεαὰ ἢ15 ἰοἱη5, Ὀριναγα δηά 

ἀοννηνναγά, 1 8νν δὴ ἀρρδάγαησοε {κε ἔγε, ϑυγγουηάοα Ὁν ὈγσΒίπο855: 

’'ο κα τη6 Ὀον ἴπαϊ ἀρρεαᾶγο ἰπ ἴπε οἷοι αἤεσγ γαῖ, δ. } ννὰβ ἴΠε 28 

τσ ῖηθθ5 τουηα δρουΐ. 

Ι νναβ ἴπΠῸὸὶ ἀρρεάγαπος οἵ ἴῃς {{πκεῆϑ85 οἵ {πε αἰοῦν οἵ Ϊη νη." 

Απάᾶὰ 1 Ρεμπεϊά, απ {[6]] οὔ πὶν ίαςθ, ἀπά 1 ἤεαγὰά {πε νοῖςε οὗ οπςε 

Ψηὴο0 5ροκε. 

ων 

Ζἦῥε (βεορβεία (ἡ δαίοι. 

ΝὨ Ης αϊά ἴο πιὲ : ϑοῇ οἵ πΊδι:},} σἴαπα τροη Ἃ1ην ἰδεῖ, 1 ψ}}}] 2,1 

ΒΡ Κ ψ ἢ τῆςεΘ. Απαᾶ τῆς βριτ εηΐεγεα ᾿ηἴο ΠῚῈ «5 Ηὲς 

Β5ΘΡοΚε ἴο πΊ6ε, δῃὰ πηδᾶς πὸ "ἴδηά ὕροῇ πὶν ἰεεῖ, ἂδπα 1 πεαγὰ Ηἰπὶ 

νὴ βροΐε ἴο πΊ6. 

20 Ηδς οδιὰ ἴο πιὸ: ὅϑοὴ οὗ πάῃ, 1 φοπα ἴπδ6 ἴο [6 τοῦο]]οι 53 

«Ηουϑε- οἵ Ισγϑεὶ,, ψνῇο δᾶνε τερε!]εαὰ δραϊηϑῖ πιεὲ, ἴπεν δπαὰ {Πεὶγ 

(Δί Πεγς,, ὑπο {Π|5 νεῖν ἀαγ. 1 5εμα ἴπεα ἴο {πεπὶ, ἀπά τῃου 51Π8}} 4 

5ΔῪ ἴο ἴπεπὶ: ΤὨυ5 9θὰγ8Ὲ ἴπε Τογά, [ηνη. Απᾶ τἢὲν, ψμεῖμογ πεν 5 

δα οὐ ἰογρϑαγ ((ογ πεν ᾶἅγὲ ἃ τορθε]]!ου5 Ηου56) 5.41} ἰεαγη {παῖ ἃ 
25 Ργορῃεῖ μὰ θθεη απιοὴρσ ἴμεπὶ|. Απα ἴδποιι,, ϑοὴ οἱ πιδῃ, ίςδαγ {Πεπὶ 6 

ῃηοΐῖ,’ ἀηα ίξδξαγ ποῖ {πεὶῚ νογάς, [πουρὴ Ὀγίαγβ δηαὰ ἴπογῇ5 θὲ ἢ 

{πεθὸ δαπᾶὰ ἴδοι ἄὐννοὶ]! «ἀπτοηρ» ϑοογρίοηβς ; δα. ποῖ {πεὶγ νόογάς, δπαὰ 

6 ποῖ αἰϊδπιαγεά αδἱ {πεὶγ ἰοοῖκβ, ίογ ἴπεν ἂῦὲ ἃ τεβρε]ϊοιβ Ηοιϑε ; 

Ουΐ ΘρθὰκΚ τὴν 'ννογάς ἴο ἴπεπὶ), ψῃεῖπεσ {πεν Πεαὺ οὔ ἰογθϑᾶτγ ---- 7 

30 ἰοῦ {πον ἴα -ἃ» γερο !]ποι5. «-Ηροιιδε». 

Απαᾶ ἴποιυ, 5οὴ οὗ πιᾶη, ἤεὰγ Ψ παῖ 1 ὁρεὰῖκ ἴο ἴπμθς. Βὲ ποῖ 8 

γε] ]!’ο5, πκὰ τς τεθο!] που Ηοιβε; ορεη ἴῃγ πιοιῖῃ, ἀπα εαΐϑ 

ψν παῖ 1 σίῖνε ἴπε6. Απάᾶ 1 ὈεΠε]α, αἀπὰ ἰο, ἴπεγε ννὰβ διγείςῃεα ἰοστἢ 9 

ἴο Π1|6 ἃ παπᾶ, ννῆσγοίη ννὰ5 ἴπε το]! οὗ 4 Ὀοοΐκ, απὰ Ης τητγο]]δὰ τ 

25 Ὀοίοτο πῆρ, δπᾶὰ ὦ ννὰβ νγττῖεη ΨΠΠῚΠ ἂἀπὰ ψιπουΐ, ἀπ ἴῃ τ ννα5 

νυηςίδη ἰαπγεηΐαίίοη, απα τηουγηίησ, ἀπά νοῸΘ. πα Ης αϊὰ ἴο πιε: 3,1 

Ὁ. 

ω 

ἀμϑσξθο».-------ς 

1,25 “Απηάὰ (πθγὸ ν»ὰβ ἃ βοιιπ αὔονς {πὸ ἢγηιαπιοηΐ ταὶ ννὰ8 οὐ {Ππὸὶγ ἤραάς,; ν ἤθη 

ἴεν βἰοοά 51}}1] {πὸ ν (οἹάοα {πεῖὶγ νἹηρ5 τό 
ΕῚ 

2,3 ΚΝ παϊοηῃβ « δανε σἰπηθὰ δραϊποῖ πὸ « 4 ᾿απά ἴπῸ Ἑςπιϊάγοπ ἄγ ὈοϊΪά δηά “θογη 



4,2-ἰ19 -- απ διεδίε αὐ εηβεανθεφ-- - 4 

4 ὅοη οὗ πῃ, ννηαΐϊ ἴπου βπάεβδί εδῦ; εαἴ {Π1|5 ὈοΟΚ, ἂἀπὰ σὸ δηά ξςρεαὰκ 

2 ἴο ἴπε Ηουβε οἵ ἴΞταε]. 1 ορεπεα τὴν πιουΐῃ, ἀπ Ηδς πιδάς πιε εαΐ 

3 1ἢ-ς- ῬοΟΚ, Ξαγίπσ ἴο πὲ: ὅοη οἱ πιᾶη, εαἴ δῃὰ ἴακε ἱπίο {πεε 

τῃἰϊς ῬοοκΚ ψῇῖςἢ 1 ρσῖίνε ἴπεεθ. Απα 1 αἵε ἴἴ; ᾿ἴἴ ννᾶθ ἂ5 ϑννεεῖ 85 

Ποπεν  ᾿ἰΠ ΠΊΥ πιοιίῃ. 5 

4 Το Ηε 5αἱἰά ἴο πὲ: ϑοη οὗ πδη, ρὸ ἴο ἴῃῆε οιε οὗ [5Γδεὶ, 

ς ΔΠα ὅρθδκ πῺῪ Μογάβ ἴο ἴπεπ|. Νοῖ ἴο ἃ ρεορὶε οἱ ἴγαησε βρεθοῇ 

6 ἀπά ἰογείσῃ ἴοησιιε γί ἴπου βεπῖ," ΠΟ-τ» ἴο ΠΊΔΠΥ ΡΕΟρΪὶο5 οἵ 5ἴγδηρε 

ΘΡΕΘΟἢ «πᾶ ἰογείρῃ ἴοησιε, ν οθε ννογάβ ἴπου νου]άσι ποῖ υπάροτγ- 

 δἰαπά , 1 δοηῖ ἴπεῸΡ ἴο ἴπεπὶ, {πεν νουἹὰ ἤδαγ {πες !}2 Βυῖ {πὲ 

Ηουβε οἱ 5γὲὶ ν}}} ποῖ θῈ ΜΠΠπρ ἴο πεαῦ ἴπεεὲ, ἴογ {πῸΥ ἅτ ποῖ 

ΜΠ ἴο ἤδᾶγ πιε -- ἃ] {πε Ηοιιβε οἱ ἰΙϑγαεὶ ἂγὲ ὈοϊΪὰ δπὰ 5ἴυῦ- 

8.9 θογη. Βεμο]ά, 1 πιαῖκα ἴπεθ 45 ὈοϊΪὰ δηὰ 845 δ υθθογη 85 ἴμεν ; τὔγν 

ίαεθς 1 πιακε 'ἰκὲ δαδπι)αηῖ, παγάθσγ ἴΠπδη Ηϊηΐ ; Ὀ6 ποῖ αἰται!α οἵ {ἢ ςπὶ, 

Ιῖο ΠΟΙΓ αἰἰδπηαγεα δ {πεπὶ3---νοσὶν, ἴον ἅγὰ ἃ τερε]οις ἤουβε. Απά 

Ηες 94 ἴο πὲ: ϑοῃ οἵ πΊδῃ, 411] ΠΥ ννόογάς ἴπαΐξ 1 5}4]}] βρεαῖκ ἴο 

ιι ἴπεε τεςεῖνε ἴῃ (ΠΥ πηηα δηα ἤδαγ ἢ [Π|πῸ εαῦς; δπαὰ ρὸ ἴο ἴπὲ 

σαρίϊνεπ, ἴΠε 5οη5 οὗ τῆν ρεορΐε, δῃὰ ϑδρεαϊς ἴο {πεπὶ, δἀηὰ 9ὰν ἴο 

{Πεπὶ: Τῆι σαγϑ ἴΠε 1 οτγὰ, ἴηΝῊ --- νεῖ Ποῦ πεν ἤδασ οὐ ἰοσγροδγ. 

12 Απὰ τΠὲ 5ριπὶ πἴεὰῤ ΄ πὲ τρ, δπα 1 πεαγά ὑεῃπιπα πιὸ {πε 20 

850 Πα οὗ ἃ στγεαῖΐῖ γιυβί!Ἂηρσ, ι45. ἴπΠῸ Οἰογν οἵ ΉΝΗ «ἀγοϑβε»4 ἔγοπι [5 ρίαςε, 

13 ((ῇε δουπά οὗ ἴπε νῖηρβ οἱ [πε (τεδΐυγεβ. ἰουςῃίησ ομε δποίποτ, 

ἀηα τῆς βουπα οἱ ἴπεὶ θεῖς θοϑιάς {πΠεπ|,})}} [πε φοουπα οὗ ἃ στοαῖ 

14 τυϑῖ!ησ. Τηε βριπὶ [ρα πὸ ὉΡ, δπα Ἴοαγπεα τὲ οὔ, δπὰ 1 ννεηΐ 

ΑΝΑΥ "ΟεΕρΡΙν 5ογγεα, δηὰ ἴπΠῸ6 Παπά οὐ ΙΪΉΝΗ ννὰ5 δἴγοησ ὕροη πῆς. 25 

Ι5 Απὰᾶ 1 οδπιὲ ἴο ἴπΠεῸ σαρᾶνεβς αἱ Τοῖ-ὈΙΡ,᾽ Ὁν {πε τῖίνεγ πμοραγ," δπὰ 

βαῖ πε δπτοηρσ ἴΠ6πὶῈ θένα ἀαγς αἰπηπιαγεα.ὅ 

δ 

Βυπᾷ 5 

16 Απαᾶ «αἱ {δε επὰαὰ οἵ ξενεὲῆ ἀν σαπὶς ἴο πὸ ἴπ|5 νογὰ οἵ 

17 ἸΉΝΗ : ὅοὴ οἵ πιᾶη, 1 δρροῖπὶ ἴπεὲὸε νναϊοῃπηαη7 ἴο ἴπε Ηοιιβε 

οἵ Ιϑβγβαεῖὶ ; ψἤεη ἴποιι πεαγοσῖ ἃ νογά ίτοπὶ πὶν πιοιῖῃ, ἴποι 504} 30 

ι8 άγήῃ {Πεπὶ ίγοπὶ π|ὸσ᾽0 'μεπ 1 δὰν ἴο ἴῃς νιίοκοά: Τἤοι 5}4]} 

τε, τπτπ, “Π ἴπου βσρεαῖκ ποῖ ἴο «[Πε- ΜΊΟΚΕα ἴο νᾶγπῃ ἢΙΠπῚ ἰτοπὶ [γ15 

κε νὰν, 50 ἂς. ἴο ὁᾶανῈ ἢϊ5 ἴδ, ΠΕ 504}} αἷεὲ οὐ δἼοοοιπηΐ οἵ 

19 ἢ15 ἱπιαυν, Ὀυΐ ἢϊς Ὀοοά ν1}}] 1 τεέχυῖίγε αὖ τὴν παηπὰ. Απὰ " 

ἀφ υϊα εξ 

4.5κα “ἴο ἴπὸ Ηουβε οἵ ]ΞςΓαρ] 6 β ποῖ 14 "ὈΠΙΘΓ 
ΕῚ 

Ι5  ΠηῸ νετε ἀν] ΠὩην “ἀπά ἴο ἡ ΊΠΕοΓο ἴπον ννογὸ ἀνε την 
"- 

18 ἴ το] νναγη Πἰπὶ ποῖ "ΠΟ ΜἸοκορα πιδῃ 



5 ---,ἰϑεθν χεβίεῦ οχθοιευνς. 4,20υ-4.,2 

ἴΠοιι αὐδὴ ἃ ΜιοΚοα πιᾶηῆ, ἀπ ἢξ ἴυγη ποῖ ἔτοπὶ ἢϊ5 ψιοκοάηθ58 

ἈΠ νϑοΚοα νναγ, ΠῈ 514}} αἰεὶ οὐ δοσουπῖ οἵ ἢΠι5 ἱπίαιυν, θυ ἴμποιι 

μαϑδῖ φανεὰ {ἤγϑε!. Απὰ νῆῇδῃ ἃ τὶρῃίΐεοιιβ πιᾶη ἴπγῃϑ ἰγοπΊ ἢ 15 

γιρβίδοιβηθθ δηά ἀοαθ5. εν], ἀπ 1 ρυΐ 4 5[υπΊ0] ησ- Ὁ]. ΚΥ Ὀείοτγε 

ς Ὦϊπι, ἢ6 514}} εἷθ, 1Γ ἴτἴπου ννᾶσγ Πιπὶ ποῖ, ἢς6 5141} εἴθε οὐ δἼςσοιῃηῖ 

οὗ 5 5, ἀπά ποῆπὲ οὗ ἴπε γτἱρῃίθοιιβ ἀδεά θα γννῆϊο ἢ ἢῈ ἢᾶ5 ἀοης 

5141} θὲ τεπιειηρεγεα, Ὀιΐ ἢὶ5 ὈΪοοα ΨΜΜἹ] 1 τεαιίγε αἵ ἴπῃγ ἢδπηα. 

Βιῖ ἢ του ννᾶάῦῇ ἢιπι΄ ποῖ ἴο 510, ἀπά ἢξς 5ϊ|η,7 ἢε 5141} «ἴθ ἴῃ 

Π15 ϑἰην, δ θυ τοι Ὠαβδῖ βανεά {ῃγϑε]. 

«ἀρρτοαεβίπα ϑίεαε οἵ Ξετιισαίεηι 

(3. 22-, 27) 

Φεεξαεε: ζβθε (βτορβεία (Πϊοινέβ ἰα εἰοσεὺ. 

ΗΕ Παπά οἵ ΪἑἩΝΗ νναβ ἰαϊά οἡ π|ε, δῃὰ Ηξς αἰὰ ἴο πιὲ: 

Ατγῖβε, ρὸ ἰογῃ ἴο [6 ναῖϊεν, απάὰ ἴπεγε 1 νν}}}] δρεὰκ νπἢ 
15 ἴῆς6. ΤΠπεη 1 δἵἴοδε δπὰ ννεηΐ ἰογῖῃ ἴο [πε ναΐίΐεν, ἀπά ἴο, {πεῖὸ 

[ΠῈ αἰοῖν οἵ ΪῪἩΝΗ ννὰβ βἰαηαίϊησ, {κα 16 (Ἃἰοῖν ἴμαὶϊ 1 9ανν ΓΚ 

[ῃ6 τίνεγ Ὁβερασ. Απάᾶ 1 (6ε]1] οἡ πὶν ίαςθβ.0 Απα ἴπε ορί τ επίεγεα 

ἰηΐο πΊ6, δπᾶ “εἴ πὲ οὐ ΠΥ ἰεξεῖ, δὰ Ηξ ϑοροκεὸ ἢ πιο, δηὰ βαἰα 

ἴο πὲ: 6ο, 5δυῖ {Πγϑε] ὑρ ἴῃ ἴῃνγ ἤουθδε. Απά, 45 ίογ ἴξε, 50η 

20 οἵ πιᾶῃ, ἴο, «1» Ψη] ρὰΐ οηπάς οἡ ἴπεὲ αηα τπεγοννῃ Βἰπά {Πες,᾿9 

αηα ποὺ 5Π]ῖ ποῖ σοὸ ἰογῖῃ δπιοὴρ ἴΠ6π|.0 1 1} σαιβε την ἴοηριιε 

ἴο εἶεανε ἴο τῆν ραϊαῖε, δηα ἴποιι 54] θὲ αἰιπ10,"} δΔηα 5ῃαἱῖ ποῖ θὲ 

ἃ ΤεΕρίόνεσγ ἴο [ἢεπΠῚ ---- νεγγ, {πεν ἅγὰ ἃ τέρε]]ου Ηἤοιδε. Βαῖ 

θη 1 ὁρεὰῖκ ψῇ τῃεε, 1 ΜΠ] ορεὰη τῆν πιουῖῃ, δπὰ ἴποιι 5Πα]ῖ 

25 54Υ͂ ἴο ἴπεπὶ: Τῇ σαγ9 ἴῃς [οτά, ΪΉΨΗ ---Ἶεῖ Πἰπὶ ἤφαγ Ψ ῃῸ Ψ1]], 

Δηα ἰοῖ πιπὶ ἰογθεαγ ννῆο νἹ]],--τ νεγιὶν, ΠῸΥ ἅγὸ ἃ γοθο]]ποι5 Ηοιδ6. 

ζΖθε ϑίεαε. 

ΝῸ ἐἀο (ποιι,} 5δοη οἱ πιαι, ἴακο ἴπθὸ {6,32 δἀπὰὶ δεῖ τ Ῥείοτε 

περ, δηπα ρογῖγαν {πούσου ἃ οἰϊγ,᾿ ἀπαὰ ἰὰν βίερε ἴο 1:3 δυΠὰ 

ἀμθοεδοεηξο. -----. 

4.121 “ἴῃ6 τρῃϊθοις 21 δ ηοίΐ 22 Ὑἴπογο 4.1 37 ἘΓι σα] 6 πὶ 

26 

Ν 



4.,3-.5.2 --αὐφεϑερα»-  κεβίεῦ οχθιθθνιο 6 

48 ἴοννες ἀραϊηδσὶ ἴἴ, ἀπά ἰῆγον τρ ἃ πιουπα δραϊπδὶ ἰἴϊ, αἀπὰ ρίτοῆ 

σΑΠῚρ5 ἀραϊηϑδῖ ἰἴ, δἀηὰ τουπα δροιΐ δεῖ βαϊζϊεγίηρ-γαπι54 ἀραϊηϑὶ 1ἴ; 

2 Δηα ἴακε ἴπεεὸ ἂῃ ἴσο ρἱδΐε, δπα δεῖ τ 85 δὴ ἴσοῇ νΜ»4]}}] Ὀεΐνεθη 

{πΠ66 δπὰ {πε εἰν, δῃᾶ δεῖ (ν ίασε τοναγά 1; δπᾶα 580 ἰεῖ [ἴ θῪὲ ἰῃ 

ἃ δῖἴαίς οὗ 5ίερο, απᾶ ἴο ἴἴ ἀο ἴπου ἰἂὰν 5σ'ϊερε. ΤΠῚ5 15 ἃ 5]ρῊ ἴο 5 

{πε Ηοιυϑε οἵ [5γΓδεὶ. 

4 Απᾶά ἀο ἴπου [᾿ἰὲὰ οη ἴῃν [εἴς 5146, δηὰ «θεαὶ» {πε ρυπιβῃπ,εηΐ 

οὗ τῆς Ηουϑε οἵ Ι5γδε] ," δπα ίογ ἴῃς πυμπηδεῦ οὗ ἂν [παῖ ἴποι ἢ πι5 

5 Ιαϑσὲ ποὺ 511] Ῥεαγ {ΠεῚΓ ρυπιβηπιεηῖ. 1 δϑϑίρῃ {πεε ίοσγ τῇς 

γεατῦβ οὗ {Πεὶγ ΡΠ Ππιεπῖ δὴ δα] πιπθεγ οὗ ἄανϑ, -οπε- Πιπαγεα τὸ 

Δηα ηἰπεῖν ἄἀαγϑ; 50 δ5Πα]ῖ ποι Ὀεαῦ πε Ριυιπιϑηπιεηῖ οὗ ἴπε Ηοιιϑε 

6 οὗ ἴσγαεὶ. Αηα, μανίηρ δοσοπιρ 5Πεα {ἢ 688ὲ «ἄαγ5., τῆου] 51Π4]ῖ [6 οἡ 

τὴν τρῃς οάε," ἀπ Ῥεὰγ ἴπεὶ ρυπισῃπηεπῖ οἱ ἴπΠεῈ Ηοιυβε οἱ [{πάδῇ 

ἡ ἰοτῖ᾽Υ ἄδγβ; ἃ ἀδὺ ίογ ἃ γεαγ 1 δϑϑίσῃ ἴἢεε.5 Απα τἋἢοῖὶ 5Π4]1 τυγῃ 

την ίαςς δαπὰ τὔν Ὀαγεαὰ δἵπὶ τοναγά [ἴῃ6 δίερε οἵ 7εγιϑαίθπ), δηὰ 

8 ΡΓΟΡΠΟΘΥ ἀραϊηδῖ πε. [.ο, 1 ρυΐ Ὀαπάς οὐ ἴπεε, πα ἴποι: ϑῃαϊῖ 

ποῖ ἴυγη ἔγοπὶ οὔς δἰάς ἴο δποίμεγῦ {Π] ἴποι παδῖ βηιϑῃεα (ἢς ἐδν5 

9 οὗ τὴν 'εσρε. Τακε ἴδες νπεαῖ δπαὰ Ὀατγίεν, ἀπά Ῥεδῃβ δπα [εἊπ|]5, 

πα πλεῖ πα βρεὶι,8 ἀπ ρυΐϊ {Πεπὶ ἱπίο ἃ νϑϑβεὶ, δῃπα παῖζε Ὀγεδα 

οἵ {πεπὶ; ἴῃ6 πυπΊρεῈΓ οὐ ἀν παῖ ἴποι ᾿Ιαβὲ οὐ τῆν 5146 (-οπμδ- 20 

ιο ῃυπαγεά δηᾶ πίπεῖν ἀδγϑ) ἴποιι σα] δαὶ τ. Τὴν ἰοοά" ποι 514] 

εαὶ ς. ὈΥῪ ννεϊσῃῖ, ὑνεηῖν ϑἤεκεὶς ἃ ἀδν; δἵ δεῖ {{Ππ|ὲ5 5Πδ]1 ἴδοι 

12 εαὶ [. ὙΤῇου 518} φγέραγεν [ἃ ἴῃ ἴἢε ἰογπὶ οὗ Ὀαγίεν Ἴαῖεβϑ, δπὰ 

τι ῬαΚὸ ὦ ἴπΠ {ΠεῚῚ ρύδβδθοηοθα οὔ Πυπιδὴη αἰιησ9 ναΐεγ. ἴῆοιι 514] 

ἀτιπκ ΌΥ πιξεάϑιγε, οὴς δσἰχίῃ οὗ ἃ πίη; ἴποι. ϑῆδὶϊξ αἀτιηῖκκ [ἴ δ δεῖ 25 

13 ἘΠ|65. Απᾶ Ηεἷ 5414: Τῆυβ 5Π4}} τπὲ ϑγδοὶ ες δαὶ {πεῖγ Ὀγεδά 

14 ὉΠ οΐθαη ἀπιοὴσ ἴῃς παίίοηβ νι Ππεγ 1 νν}}} αἀτίνε ἴπ6π|. Απαὰ [1 54:14: 

ΑΠ, Τιογά, ΪἩΝΗ, ἰγοπιὶ τὴν γοιῖῃ {Π] πονν 1 ἢανε ποῖ θεεη αἀεβίεα; 

Ι ἢανε ποῖ εαἴδβη νῆαῖ αἰεα οὐ [56] οὔ ννὰβ ἴογῃ ὃν Ὀδαβῖβ, ΠΟΥ 

15 ἢὰ5 Δροπηπδθὶς ἤσθἢῃ εδπίεγοα τὴν πιοιῖῃ." Ηεὀε και ἴο πὲ: ὅς6ε, 1 30 

Ρεγτη ἴΠε6 σον 5 ἀπηρσ ἰηϑίεδα οὗ υπίαη ἀυηρσ; οἡ ἰἴ ἴποι πιαγϑῖ 

Ι6 ρύθβραύε ἢν Ὀήεδαα. Απὰ Ηξς αἱά ἴο πιὶὲ: ϑοὴ οἵ πΊδῃ, 1 δΔΠῚ 

δροιΐζ ἴο ᾿γθακ με ἰδῆ οὐ Ὀγοδά "5 ἴῃ Τεγυβαΐεπὶ, ἴ{πὰν 5141} εαΐ 

Ὀγεδὰ ὃν νεῖρῃξ δηά ἴῃ ἴεγγογ, δὰ αἀπΠηΚ νναῖοσ Όν πιεᾶδυτε δηά 

17 'ἰῃ αἰδπΊαν, ἴῃ ογάεγ {Πδῖ, ἰαοκίησ Ὀγεδὰ ἂπα νναΐεσ, {πεν πιὰν 411] Ὀὲ 35 

5 ΠΟΚαη ΜΠ αἰσπιαν πα ρἷπε ἀννὰν ὑπαάεγ {ΠεῚΓ ρα ΙΒ πΊεηΐ. 

5.1 Απαᾶ ἀο ἴδοι, ὁοη οἵ πιαη, ἴακε ἴπεε ἃ ϑῃδῦρ ϑνογά,, δπὰ υ8ὲ 

ιἴ δ ἃ Ῥδῦθεγϑ γΓΆΖουύ, ραβϑϑίηρ [ Ὄνεῦ ἴπν ἢεδα δπα τὴν Ὀεαγά; 

2 ΔἈη4 ἴακε Ὀδίδηςεβ, δπὰ αἰνιάς «ἴἢε ας. Α {πἰγτὰ ρᾶαγξ θυγη ἴῃ 

μπή ν 

ἀξβδζϑχεωῃο---. 

4, 4 “ἴπογϑοῃ 6 9 ιαραϊῃ Ιο ὕν ιςἢ 12 ὅΤΗΝΗ 



7 -“ἰαρεέθαν κεβίε οχορεθϑιι. 5.3-15 

1ῃ6 ἥτε νη {ΠῸ οἷν ννμεπ {πε ἀανα οἱ [6 βίερε γε ἼἽοπιρίεῖςά; 5 

ἃ {Π|τὰ ρᾶῦξ" πη νι {πὸ σννογά γουηὰ δροιΐζ «πε οἰΐγ.; ἀπά ἃ 

{πΠ|γὰ ραγί ϑοβίζεγσγ ἴο ἴῆε νιπά. Βιυῖ ἴακε ἃ ίενν οἵ [Πεπὶ, δπὰ 3 

ΓΆΡ ἴπεπὶ ἰπῃ (πγν ϑκιγίβ, δηα οἵ ἴπεϑεὲ αρδὶπ ἴακε βοπὶεὲ δπα οδβῖ 4 

1Π6πὶ ἱπίο ἴῃ ἢἤγε δηά θυγη {Πεπ]." 

«Απὰ 54γ»3 ἴο ἴπε ψνῇοϊς Ηοιιβϑε οὗ ἴϑγβδοὶ : Τῆι δαγ8 πε 1] ογα, 5 

ΪΙΗνη: ΤΠηι5 15 Γεγιϑαϊθπὶ. [Ι͂π τῆς τηϊάϑὲ οὐ ἴπε παίίοῃμϑ 1 πᾶνε ϑεῖ 

ἤδγ, δηαὰ τοιπαὰ δροιΐ παῖ αἵὲ «6. ἰαηᾶς. Απᾶά 5ῆε πα5 νιοκεαΐν 6 

τε ε! ]εαὦ ἀραϊπϑῖ ΠΥ ΟΓαΪΠπδησ65 πιογε ἤδη ἴῆ6 παίίομϑ, δἀπα ἀρϑιηϑῖ 

Ι0 ΠΊΥ 5ίαζιιϊεβ ποῦ πη τῆς ἰαπᾶς {παΐ αἀγὲ τουπὰ δροιυΐ ποῦ; πεν 

μανε τε]εςίεα τὴν οτγαϊηδησθθ, ἀπὰ ἢανε ποῖ ἰο!]οννεά τὴν ἰδία. 

ἸΤπεγείοτε τἴἢ5 σὰν ἴἢῆε ]οτὰ, ΪἩΝΗ : Βεσδιιθε γε ἤανὲ Ὀδδη πΊογε 7 

«ΓΘ Ρ 6] ]Ποἱ15» ἤδη {πὸ πδζίοπβ ΠΟ ἢ ἀγὰ τουηα δροιΐζ γοι,, ἴῃ δαΐ γε 

Ὦανε ποῖ ([οἱ]οννεά τὴν ἰδζυϊεβ ποῦ Κερῖ τὴν ογαϊπαησεβ, θυ πᾶνε 

15 'ἄοπε5"5 δοοογαϊηρ ἴο ἴἢς ογάϊπαηοθς οὔ ἴπῸὸὶ παίΐοηβ ὑνῃςἢ ἄγ τοιυπηὰ 

αροιΐ νοι, {πεγείογε ἴδ βαγϑ ἴῃς 1 ογά, Ϊἴἕηνη: Βεδοϊά, 1 αἷἶϑο δπ1 8 

αραϊπϑῖ ἴπεε, ἀπά 1 ν}}} Ἔχεσυῖε Ἰπαάσπιεηῖ ᾿πΠ (πῸ πιά οἵ ἴπεε ἴῃ 

{πε οἱρῃξ οἵ ἴῆε παίίοηβ,6 δηᾶ 1 νν}}}] ἀο ἴο {πεῈὸ ψῇμαῖ 1 πᾶνε πενεῦ 9 

«Ὀείογε: ἄοπε, δπά {πὲ {ἴκὸ οὐ νῆϊςἢῃ 1 ν}}} ποῖ ἀο ἀραϊῃ, Ὀεσδιβε 
20 οὗ 411] νοιγσ δροπηπδίίοηβ: ἰπ {πε πιιάξε οἵ τες ἰδίπεῖθ 5}4}} εαΐ τὸ 

{Πεῖγ δοῆβ, 8Δη4ἃ 80ῃ5 5Π4}} εαἴ {ῃεὶγ ἰϑί μετ. 7 1 ψ}}] ὄἌχεουῖς Ἰυάρ- 

τηδηΐ οὐ ἴπεε, 1 νν}}}] δοδίζεγ {πὸ ννῃοϊς τεπιπαηΐ οἵ {πες ἴο Ἔνεγν 

πα. Βν πὶν ε 18 οαγ8 {πε 1ογά, [νη, θδοαυθε ἴμου Παϑὶ ἀςῇ]εα 

ΠΥ βΔΠΟΐΌΑΥν ὙΠ 411 τὴν ἀείεβίαθίε δἀπὰ δροπηπδῦϊε {πίηρϑ,9 1 4]50 

25 111 «(6 [ιγοιιβ γ»; ὃ ΠΏΠΕ ἀγα 51Π4]}1 ποῖ βράᾶγε, δηὰ 1 νν}}} ποῖ πανε 

Ρί'ν. Α {πἰγὰ ρατγί οἵ ἴπεε 5ὴ4}} αἴεὲ ΌῪ ρεϑί!επος δπα ρεπϑἢ 12 

Ὠυπρσεῦ ἴπΠ {πε πριάσὲ οὗ ἴπεο, ἂπά ἃ {πιγὰ ραγί 51|4}} (4]1 ὃν {πε 

ϑινοσὰ τουπα ἂροιΐ ἴπερ, απὰ ἃ (Ὠϊγά ραγξ 1 νν}}}] δοδίίεσγ. ἴο ὄνεγν 

πα, πὰ ρυγϑθις ἴπεπὶ Ψιἢ πὲ ϑσννοσα. ΤΤηὰθ5 νν}}] πὶ δηῆρδοῦ 13 

30 5ΘΡ6η6 ἰἴβε! [, ἀπὰ 1 514] ἀρρεαβεὲ πὴν ἴπσγν οὐ ἴπεπὶ δπα θὲ Ἴσοπίεῃϊ, 

δηα {πεν 5141} υπαδγϑίδηα {παῖ 1, [ἩΝΗ, ἢανε Ὀυΐ σίνοη δχργθϑϑίοη ἴο 

ΤΥ 5 ᾿παϊρηπαιϊίοη"  Πεπ 1 μανε νεηϊοα τὴν ἔπγν οὐ {πεπὶ|. 1 ν"]}} 

πιακε {Πεε, αὐποὴρ ἴπῸ παίϊΐοπβ ψν  ἢ ἀγὸ γουπηα δρουῖΐῖ ἴῃες, ἃ ἀδϑβοΐα- 

[ἢ ἂπά ἃ βοοζῃ ἴῃ πε ὄγεβ οὗ δνοσυ ραββϑογ-ῦν. Απά «ποι» 514] «ἴ- 

35 Ὀ6 «4η οδ]εςΐ οὗ: σοογῃ δηὰ ἀετγίϑίομ, .4η οσσᾶϑίοη οἱ. ἰηϑίγαςίοη πὰ 

αἀἰβδπιαν ἴο {πὸ παίίοηβ {παὶ τὲ τοιπα δῦοιΐ ἴχθε, ν πεη 1 εχεςουίε 

Ἰυάρτπεπὶ οἡ ἴδεε ἰῇ δῆρεγ, ἀπά ἴῃ ἔυσν, δπὰ 'π ἔμγίοι. τγαρικαβ, 

ἠμοειβϑνῇο.- -ς-- 

ωι 

ϑωπῇ Ι 

-( 4 

»κᾷ 5 

-,2 “ἴλκε βϑαπὰ 1 ΜΠ ρυγους τπΠ6 πὰ τ τῃ6 οννογα 
ΕῚ 

4 ᾿1[τοπὶ ἴῃ 6 πὶ 541} ροὸ ογῖῃ 4 ἢγε3 7 δ ποῖ [5.1], ΙΉΝΗ, πανθ βα]ά [ἰ 



5, 16-6,12 -“πθ» δκεβίε τούονιο-- 8 

5,16 θη 1 5επα δραϊηϑῖ .γοὶ» «πηνι ἀγγον 5 οἱ Ἔνι], ΙΓ ἢ 514}1] εἰδϑῖγοΥ 

τὰς 

17 

2 

ω 

ΒῸΝ 

[. 

οῦ 

Ιο 

νου: 1 ΜῈ] οαπὰ οὐ νοι σγίονοιι5 ἰαπηηθε, ἀπ Ὀγεακ γοιτγ 5(δῇ οἵ 

[ππ, ἀπά 1 ν}}} ϑεπα δραϊηςί γοὺ "ἃ Ὀεαβῖς, πα {ΠῸῪ 514}1] θεγεανα 

γοῦ, ἀπά τπγουρσῇ γοιῖ 5141} ρᾷ55 ρϑϑί!εποε ἀπα Ὀἱοοά, δἀπὰ ἃ ϑινογά 

ΜΠΠ[1 πηρσ ὑροη γοι."5 [Ι, ΪἩΝΗ, ἢᾶνε αι [ἴ. 

«Πααίπσέ ἐβε (Ποινπέαίησ. 

ὈὈΚΊΤΊΗΕΝ οἀπιὸ ἴο τὲ [ἢ1]5 νογά οὗ ἴηνη: δοὴ οἵ πιδη, 

δεῖ τὴγ ίαςε ἰονναγά ἴῃς πιοιιηΐδιη5᾽ οἱ [Ι5γαδὶ δηὰ ργορῇεσυΥ 

«αραϊηϑῦ {Πε6π|, δἀηα 8.Υ: Μοιιηπίδιηβ οἱ [ὅγαεὶ, πεᾶσγ ἴπε νογὰ οἵ {πε 

Ιοτὰ, Ϊηνη. Τῆι δαὰγ5 ἴδε 1 οσγά, ΪΉνΗ, ἴο {ΠεῸ πιοιηΐδιπα ἂδπὰ ἴο 

[πΠῈ6 ὨΠΙΦ, ἴο ἴπῸ τανίπο5 απηὰ ἴο {πὸ να]ϊεγο: Βεμοὶά, 1 Ὀπὴρ ἃ 

ΒνΟΓα δραϊηδέ γοιι; 1 ν}} αἀεδῖγονυ νόυσγ Ὠισ-Ρίαςεβ,, δπαὰ γουγ 

Αἰίαγα 5ῃ4}} 6 ἀεπΊο] 5ῃηεα, ἀπ γοιγ 50 η-Ὀ}}|4γ53 Ὀγόκεη, δπά 1 ν]}} 

σαιι5ε γοιγ ἰδίῃ ἴο (41]}] ἀοννῃ Ὀείοτε γόυγ ἰ40]5,,} ἀπά 1 Μ}}} δοαῖζεγ 

γοιγ Ὀοηδ55 δρουΐ γοιιγ αἰΐαθ. [ἴῃ 41] γοιγ ἀνε] σ-Ρίασο5 τῃεὲ 

οἰἴε5 5Π4}|} θὲ νναδοῖεὲ δηπὰ ἴῃς Πιρσῃ-ρίασες αεβοΪαῖς, 580 ἴπαΐϊ γουγ 

ΑἰΙΐαγα 514}} θὲ νναϑῖες δηὰ «-ἀεβοϊαῖθ:, απᾶὰ γουσγ ἰάοἱς. θὲ Ὀγσοόκεη δπὰ 

ΔΠΠΙΠΙαϊθα, ἃη6 γόουγ δ0η-Ὀ}}} γα πε ἀονη, πα γόοιγ ΜΌΓΚΘ 

δΙοιϊζεα ουΐ, ἀπά {Πε 5ἰαίη 514} [411 ἴ᾿Ϊὴ ἴπε πηιαάςὶ οἱ «ΠἸὸπλν, ἀπ γε 

504}1} ἰεαάγῃ ἴπαὶ 1 ἂπὶ ΪΉνΗ ; “δηα» ψ ἤεη {Ππογὸ 5841} θὲ διποηρ {πε 

ΠδῖΟη5 5οπῖε οὗ γου ῆο Πᾶνε εϑοδρεα {πὸ δϑνόογα, ψ θη γε ἀγὲ αἱ5- 

Ρετβεα τὴ ἴπε ἰαπάς, ἴδῃ ἴποβε οὗ γοι ψΠῸ Ἔβοᾶρὲ 51141}} γεπλοτηθοῦ 

ΠΊΕ ἀπτοησ ἴπε πδίίουβ ΗΠ ΠΕΓ γοὺ ἅτ οαγγίεα σαρίϊνε; «4πῶ» 1 

Ψ01}} ο σγυϑῇ οἴπε Πεαγῖς σῇ ἤανε δαιυϊτογουπὶν. τυγηθα δ᾽ (τοπΊ ΠΊΕ, 

Δηὦ -σοηβιπΊ6: ἴπΠῸ ἐγὸβ Ψῃϊοῆ πᾶνε δαι]ζθγοιιϑὶν τὐὔγπθ ἴοινναγα 

1Πεῖγ Ιαοἶβ, ἀπά {ΠῸῈνῪ 51.411] ἰοαῖῃε {πεπηβεῖνεβ ἰοσ ἴπηε μἹοΚεά {πίπηρς 

{πεν πᾶνε αοηε---ἰοΥ 411] {Ππεὶγ ἀΡοπηπηδίοηπ; δηα πεν 51.4}} ἰξφάγῃ 

παῖ 1, ΪΉνΗ, ἢᾶανὲ ποῖ ναίηὶν οαιά παῖ 1 νοι] ἀο {πεὲπὶ {Π]15 ἐν]. 

Τῆυ5 δᾳν8 ἴῃς: Τιοτά, ΪΉΝΗ: ἝἋΙὰρ ἴπν παπαάβ,5 δα Ξἴαπὶρ ἴῃγ 

[εεἴ, ἀπᾶ οἷν : νοε! Ὀεοδισε οἵ 41] {πε΄ δροπιπαίοης οὗ πε Ηρσιϑς 

οἵ Ιδγϑὲὶ]; ίογ {πεν 514}} [411 ὃν (τἢ6 ςινοτά, ὃν ἰαπιῖηπε, ἂπὰ ὃν 

ΡεϑΌεησο. Ηκ Ψῆο 5 ίαγ οη 514}} ἀἰϊὲ ὃν ρεϑί!εηςο, ἀπ πὲ Ψ ΠῸ 

ἰβ ΠΕΑΓ 504}}] (4]] Ὁγν ἴπε ονοσά, δἀπὰ ἢῈ ψηο’ 5 Ὀοςίεσοα 514]} 

5.16 “οἵ (ἀπιὶπὸ ΘΜ Ὡς 1 ΝῚ] σεπα ἴο ἀεξϑῖτουν νου 17 ᾿[χπλὶης αδπά 
ΡῚ 

6.5 “φπὰ 1 ΜἘΠ56ῖ τπ6 σογρϑθ5 οἵ ἴῇς. ϑοης οἵ ἴϑσγαςὶ Ὀείογε πεῖν Ἰάοἱς 

8 

ΙΙ 

Ἕ 

“Δηα 1 ΜΊ1} γοϑογνα 9 ΠΟ παᾶνὸ τὐγηρά 
ΡῚ 

"ΜΙ ΟΚΕΩ [2 ὁςιιγνῖνος σπὰ 

- 5 

20 



ωι 

ΙΟ 

15 

20 

13 

9 -αοὐφϑεθι. κεβίεἴ οκοθοννς-- 6,13-7,15 

ἄἰϊες Ὀν ἰαπηπε,9 δπὰ 1 νν}]}] ϑαζίαίϊε πὶν ἴὰγν οἡ ἴπεπὶ. {ΓΠᾶν» 5141] 6, 13 

ἰδαγῃ παῖ 1 8πὶ ΪΉΝΗ ψῆεη {ΠΕῚΓ σἰδίη 6 ἴῃ {Π6Ὸ πραδί οἵ. {ΠΕεῚΓ 

ἰάοἱ5. τουπά δϑοιυΐ {πεῖν αἰΐασβ, οη ἐνεσῪ ἢίσῃ 1], οὐ 4}} πιοιυηΐφίη- 

ἴορβ, δπαὰ ὑπάογ ἄνεῦν σγεεη ἴγεε δηα ὄνον [είν τογεθιπῖῃ,᾿ 9 ρίδος5 

ννῆεγε ἴεν οἤξεγεα ϑυνεεῖ ϑανογῖΣ ἴο 411] {πεῖὶγ ἰά4οἷ58. 1 ψ}}] 5ιἴγεϊςοῃ 

οιΐδ πὶν παηὰ αραϊπϑῖ {Π6πὶ, δηα πηαῖε ἴῃς ἰαΠαἃ νναϑδίε δηᾶ αἰδϑβοΪαῖαε 

ἔγοπὶ {πὸ Δ Π]Παδγηθο5. ἴο «ΒοΊΌ] 4,15. ἴῃ 411 {πεὶγ ἀννε!] ]!πρ-ρίασεβ,, {ΠῸῪ 

5Π411 ἰεάσῃ ἰηδῖ 1 πὶ ΪΉνΗ. 

μ-ἢ 4 

ὅθε Φοοιι οὔ ἐβὲ (Ἰαέίοπ. 

ΝῺ τῃ15 νογὰ οὗ ΪὮΉΝΗ Ἴᾶπὶὲ ἴο πι|ὲ : δοη οἵ πιδῃ, ἢ5 θᾶγϑ8 7, 

{πε Τιογά, ]Ήνη, ἴο ἴῃς ἰαπα οἱ ἴϑγδεὶ : 

Απη εοπά" -ἰ5. οοπιου! ἴῃς ἐπα ἰ5 σοπὶα οἡ ἴπε ίοιιγ αιυδιίογα οὗ 

τπΠ6 ἰαπα ! Νονν ἴπεῈ ἐπα 5 οἡ ἴπεε, δηα 1 νὴ} ἔυγὶ πιης δηρεῦ 3 

Ὁροη ἴπεε, δηα Ἰιᾶρε ἴπεε δοσογαίϊησ ἴο ἴπν 'ννᾶγνβ, δηὰα τεαυῖε 

[πεὸ ἰοσγ 411 τππηὸ δροπιηδίίοηβ. 1 Μη] ποῖ 5ῆονν σοπηράβϑϑίοῃ, 1 ν"}} 4 

ποῖ ἢᾶνεὲ ρῖν, υῖϊ 1 Ψ} τεαυϊε πες ίοσ ἴὴν ἀδεάβ, δπα [:τἢϊπε 

Δροσηϊπδίίοης 504} 6 ἴΪὴ ἴπε πιίαάϑὲ οὐ {πε ; γε 954}1 ἰεαγη ἴπαὶ 1 

8Π| ἰηνη. 

Τῆι βαγ5 ἴπε 1 ογά, ΙΉΝΗ : (δ απ «οὐ» σαϊαπηῖν ! ΒΟΠοΙΪα ἰἴ ς 

ςοπΊθ5  ἴπεγε σοπῆεβ 8)ὴ 6δηα4! πὲ επα ἰ5 οοπιε! δραϊηϑδῖ ἴπες ἰἴ 6 

ἀνναῖοο! 5 Βεμοϊὶά, τ 15 σοοπε ! Τῆς ἀοοπὶ ἰ5 (|| Π οὐ ἴπεε, Ο 7 

ἸΠμαθϊαηὶ οὐ ἴπε ἰαπαά  τῆε {ἰπ|ὲ ἀταννθ οα ; {Π6ὶ6 ἀν ἰ5 πεξαῦ, «ἃ 

ἄδν» οὗ τιυγπΊοι .οη ἴΠ6» πηγοιιηΐδ!η5 3" 

ΒΕΠοΙΪά, τὰς ἀδν ! ὈεμοΪα, ᾿ξ 5 σοπιε! 1Πε αἀοοπὶ ἰ5 σοπλα ἰογίῃ ! τὸ 

{π6 τοὰά πὰ5 ὈΪ]οβθοπηθα ἢ ̓Ἰηϑοΐδηοας ἢᾶ5 δυαάξα ! νιοΐεησς ἰ5 στοννῃ 

ἱπίο ἃ τοά οἵ νοκεαηθ85 15 : 

Τῆς {ἰπ|ὲ 15 σοπια! πε ΕΠ 5. αἵ ἨβηδῚ εἴ ποῖ [ῃε Ὀινογ 

γα)οίος, ποῦ τῆς 561||6ὃγ΄ πιουγη ’6 ΤΠΕγε ἰ5 γαῖ οἡ 4}} ἢεῦ ρεορῖίε; 

[πε 56116γ 5Π4}} ποῖ τερδιη7 ννῆαῖ πῈ πᾶ5 οἱ, τῃουρῇ «6» Ὀὲ 51} 

ἰπ Ι 

Ῥξ 2 

13 
αἶἷνε," ἀπ πὸ οπε 5881] οἰγεηρίμεη πὶ5 ὰ ὈγῪ ἱπίᾳυϊν. 

«ϑουηα τΠ6 {γαυπιρεῖ  πηακα νοῦ τεδαγν! Βυῖΐ πὸ οἠὲ δαάνδηςσδβ 14 

ἴο Ὀαζς ,8 ἢν ννγαῖῃ 15 οἡ 41] πεῖ ρεορίε. Τῇὲε ὁνογά 15 ψηπουΐ, τς 

ἀρϑεσβ ϑβο..---- 

“πον ΨΜΜΠΡΓ σπου ΡροιΓ οὐἵ τὴν πιγν οὐ ἴΠ66, αηᾶ δοσοιηρ ]ϊ5 ἢ} πιὶπθ ΔΏΡΕΓ 
αραϊηδί ἴπ66, απᾶὰ πὰρ ἴῃ66 δοςοογαϊηρ ἴο ἴῇν ννᾶγβ, αἀπὰ τοαυϊα τπ 66 (ογ 4]] 

τη Δοοπιπδιίοηβ. Μίπε ὄγα ΨΜ}}}]} ποῖ βραῦθ, πειῖμογ 1 1 ἤᾶνθ ρἢν ; δοςογά- 

ἰῃν ἴο ἴῃν ννᾶγϑ ΜΠ] 1 γοσοοπίρεπθα ἴπθο, δηα τΠ]ηῸ ΔὈοπλπαῖοπς 5Π.4}} Ὅς ἴῃ 1Π6 
τηϊςι οὗ 1πΠ66 ; γε 5841] ἰϑαῦῃ ἋὉπ4| 1. ΉΝΗ, ἀο 5π||64 

ΕῚ 

Βίογ ν᾽ϑίοῃ ἴθ οἡ 411 ποὺ πε! ; Π6 51|.4}1} ποῖ γοραΐῃ 7 

Ι 2 



7,23 “πιᾶῖε ἴπε σἤ δίῃ 15 

7,16-- 27 -οἰαὐϑέο» κεβίεῖ χονϑνι.-- Ιο 
᾿ 

7 ἀπὰ ρεβϑί]!θηος ἂδπα ίδπηπε πη} Ηε ψῆο 15 'π ἴῃς βεϊά 514}1 εἐϊὲ 

Ὀν πε ϑννοτγά, δπὰ δίπὶ νῇο ἰ5 ἰῃ {πε οἰΐν ἰδπιίπε δπά ρεϑεϊεπος 

ι6 504}} ἀενοιιγ, δηά, ἰ{ ϑοπὶὲ εϑοᾶρε, πεν 541} θὲ οἡ ἴῃε πιοιηῖδ!ῃβ 

᾿Κε ἄονες οἵ τῆς να]εγϑ,9 41} οὗ {πεπὶ πιουγηϊηρσ, ὄνον οἠα ἴῃ ἢἰ5 

17 Ριιηἰϑηπιοπῖ! ΑἹ] απαᾶβ 5Π4}} θὲ 5ἴαςκ, δπῃάὰ 4]1]1 Κηῆξὲβ υὑπϑΐαθ]ε 85 

ι8 ναῖεγ! ὙΠὲν 514]|} σιγά {πεπηβεῖνεβ ἢ ϑδοϊκοίοῖῃ, [ςἘγγοῦ 5}4]] 

σονεῦ {Π6π|, οὐ δἷἱὶ ίδοθος 9514}|} θὲ ὁπαπηθ, απ οἡ «δἱἱ] πεοαάς Ὀαϊ]ά- 

ι9 ἤε55! ὙΠΕΙ͂Γ 5 νοῦ {Πὰν 584}}] σαϑί ἱπῖο {πὲ ξἴγεεϊς, ἀπά {Ππεὶγ σοϊὰ 

[Πον 514}1} τεσαγὰ δ5 8ἃπ τπο|εδῃ ΔΡΟΠΊΠδίΟη ; ὃ ΤΠΕΙΓ 5Ϊνεῦ δηα ροὶἹά 

5141} ποῖ 8ανεὲ ἴπεπὶ οὐ ἴπεὸ ἀὰν οἵ ΪΙηνΗ 5 ντδίῃ ;" {Πεγον ἢ 

{πεν 5841} ποῖ ϑδίίϑίν {πεῖὶγ δἀρρεῖϊε. 1 πὰ Ῥεεη τῆς ϑἴυπηθ)πρ- 

20 ὈΪοςκ οἵ {πεῖς ἱπιφυν; ([πΠς Ὀεδυῖν οἵ [5 ογηδπιεηΐ ἴπεν πᾶνε τυγπεά 

ἱπῖο ρῥγίάε, δπὰ {ῃεγείγτοπι ἤᾶνε πεν (αϑῃιοπεα ἴΠδ ἱπιασὲς οἱ {ΠεῚΓ 

ΔΡοΠΠΔ 0] 6 τ4η64. ἐεζεσίαθὶς τπιηρϑ." Ὑπετγείογεα 1 ν}}} πιακε ᾿ἴ δη 

21 ὉΠοΟΐδδη Δροπληδίίοη ἴο [ἢςπΊ, δῃηὰ 1} ρῖνε τ᾿ ἴο δίγδηρειβθ ἂἃ5 ἃ 

ῬΓΕΥ, δηά ἴο ἴδε βεγοαϑῖ ροορὶε 3 οὗ ἴπεὶ εαγῖ δ5 ἃ 5ρ01}, δπὰ {πεν 

22 5.41} ργοίαπε 1.5. 1 Ψ1}} ἴὰγῃ τὴν ίαςε ίτγοη) {Ππὲπὶ, ἀπ πὶν σΠεγιϑῃθα 

23 «οἵγε 584}} θὲ ργοίαπεα: τγορθεῦβ 5Π4}} εηΐεγ ἴἴ, ἀηπα ργοίδῃηες [ἴ;" ἰοῦ 

τῆς ἰαπάὰ 15 {1}] οἱ δίοοαν ογίπηε, ἀπά ἴπε οἷν ἰ5. []] οἵ νἹἱοΐϊεηςα. 

241 1} Ὀπηρσ ἴῃε ογιοεϑδὶ οἵ παϊίοῃβ,.3 δπα πεν 514}} ἴδε ροβϑοβϑϑίοῃ 

οὗ {πεῖγ ποιιθε58! [1 ν] ρυΐῖ δῃ επὰ ἴο {πε ργίάς οὗ «{πεῖὶγ οἴγεηρίῃ», 

αηα {Πεῖγ βαποΐιυαες 584}}] θὲ ρτγοίαπεα ! "4 

25 Απριυ θῇ οοπιε5! Τῇεν 1} δεὲκ ρεᾶσε, δηάὰ ἴπεγε 518}} θὲ 

26 ΠΟ ρεᾶςε! ( δ᾽απηῖν οἡ εδἰαπην νν1]} σοπΊε, δηα πεσε 11] θὲ συπιοῦ 

Οἡ Τυπογ! Ανιδίοη Ψ}}1 θὲ δουρῃϊ «ἢ ναῖπ- ἔτοπὶ {πε ργορμπεῖ, 

ἈΠ πο ἰερσαὶ ἱπϑοιγυσίίοη Μ}}} ὃς σοῖ ἰτοπὶ ἴῃη6 ρῥηοβδῖ, ποῦ σομηβεὶ 

27 ἰτοπὶ ἴῃε εἰάθγο. "6 ὙὍὙΠε ρῥγίποε "7 1} οἱοῖῃς Ππηβεῖ ΜΠ αἰςπιαν, 

αηα ἴῃς Παπαάβ οὗ ἴῃς ρεορίε οἱ {πε ἰαπαὰ ψ}1] γεπθ]ε ! «Αοσοοταϊησ 

ἴο» {ΠΕ6ῚΓῚ οὐ ννᾶὰν ΨΠ 1 ἴγεαΐῖ τΠδπὶ, ἀπά Όγ {Πεὶγ οννὴ πα σπιχεηῖς 

ΜΠ1Π1 Ἰυάρσε ἴπεπὶ; πεν 51|4}} ἰεαγη τῃαῖ 1 δπὶ ΪΉνΗ. 

ἀξεξτωξειθῆο.. - - 

27 δῖε Κιηρ ν}Π πιουγη 

με οΟ 

20 

-Ὅ. 5 

30 



11 -πεφεῳεθα. χεβίεἴ ἀχερθονες-. 8.,1-.3 

Οὐἰσίον οἵ ἐθβὲ ϑίη οἵ 3εγισαΐεηι, 

ΤΗΕ ΟΙἸΤῪ ΑΒΑΝΌΟΝΕΌ ΒΥ ἸΉΝΗ. [Τὰ ΘΟΟΜ ΑΝῸ ΙΤΘθΘ ΚΕΒΤΟΚΑΤΙΟΝ. 

(σςσ. 8- τα; Αὐς. οΥἦ ϑερῖ., 591 Β. 6.) 

Ν {πε βἰχίῃ γεαγ, ἰῇ τπΠ6 δἰχίῃ τποηΐῖῃ, οἡ ἴπε ΑΓ αν οὗ της 8,1 

5 πιοηῖῃ, 45 1 ννὰβ δἰἴηρσ ἴῃ πΠὶν Ποιιθε, δηαὰ {πε ΕἸάθγα οἵ [πάδἢ 

ψογα δἰττησ ἢ πιε,; τῇς παπᾶ οἵ ἴῃε [Ιογὰ, ΙΪΉΝΗ, [ε}] οὐ πὲ 

ἴῆεγο. Δπὰ 1 8ᾶνν, δαπᾶά ἴο, ἃ ίογπὶ {κὸ {παὶϊ οἱ -ἃ πιδη»,2 [ΤῸΠ] 2 

ψνμαὶ ϑοοπιεα ἢὶ5 ἰοίΐηβ αἀονηναγα" ἂδηὰ ὑρνναγαά, ἰκε ἤγο, πκὲ τς 

σεαπὶ οὗ ῃιπίηρ πιεῖδ. Απᾶὰ πε εἰγείοῃεα ἰογῃ [μὲ ἰογπὶ οἵ ἃ 3 

ῖο ἢαηά, δπά ἴοοκ π|ὸὲὸ Όν «ἃ ἰοοκ οἵ τὴν ἢαῖγ; δπὰ {πε βριγτι3 πῆεὰ 

ΠΣ ὕρ Ὀεΐννεβεῃ εαῇῖῃ δηὰ ἤδάνεη, δηά Ὀγουρσῃΐϊ πι|εὲ, ἰπ ν]ϑίοηβ. οἵ 

ἀοά, ἴο 7ετυβαίεπι, ἴο ἴῃῆε ἀοοῦ οὗ ἴπΠεὶ πούῖῃ ρσαΐενναν οἵ ἴῃς ἱππεῦ 

“σουγῖ., 6  ἤθτα σἴοοα {πε ἱπιᾶσὲ ὑνΠ] ἢ ργοόνοῖκες {πε 151 ἱπαϊρπαίίοη 

«οὗ Ϊηνη:. ΑἈπά ἴο, ἴμεγε ννὰβ {πε Οἰοτν οἱ ἴῃς (οά οἵ ἴδ5γαςεὶ, ἧκε 

15 16 νίϑίοη ΠΟΙ 1 9ανν ἰπ ἴπε νδίϊον. 

Απὰ Ηες 5,14 ἴο πιὲ : ὅδοη οἵ πῖιδι, ἴυγη Ἐπίηε ἐγ πουζηναγα! 

Ι τυγπεα πιηε ἐγε5 πογίμνναγα, δηα Ῥεμδ]α, πογῖῃ οὐ ἴπε αἱϊαγ- αΐε, 

αἴ {πε εηίγαησε, [παῖ ἱπηᾶρὲ νη ϊσἢ ρῥτγοόνοΐζεβ .Η15- ἱπαιρηδίίοη.5 Ηδς 6 

5814 ἴο πὲ: δοῇὴ οὗ πιδη, δεθϑῖ ἴπου ννῆδὶ πεν ἂὲ αἀοίησ, {πε 

20 σίξαῖ δροπιηηδίίοης ἴῃς Ηοιϑε οὗ ϑγδεὶ αὔὰὲὰ. ἤοτε ργαοίςίησ, 50. (ἢδῖ 

Ι τηιιϑῖ ἰδανε τὴν ϑαποίιαγν ἡ ΤΠοιι 5ῃδ]ῖ 566 γεῖ στεαῖεσγ δροπιη παῖ οῃϑβ. 

Απὰ Ηε ὑγουρῃξς πὲ ἴο {πε ἀοοῦ οὗ ἴπε οοιγῖ, δηὰ 1 Ιοοκεά, 

ἈΠ ἰο, ἃ ἢοῖε 'ἴπ ἴῃῇε νν8]}1. Ηἔἑ αϊά ἴο πε: δοὴ οὗ πιδη, αἱρ 

ἰηῖζο {[Π6 ννα]]1. 1 ἀὰρ ἱπῖο {πεῸ6ὶ ννα]]1, ἀπά Ῥεπεὶα ἃ ἄοού. Απᾶ 9 

25 Ηε 5αἰά ἴο πι|ὲ : Επίοσγ, δπὰὶ 5ε6ὲ 1ῃῆε νίοκεα δροπιίηδίίοης ψῃοἢ Ἐπὰν 

ΔΙῸ ἤεγε ργδοϊοησ. δ. 1 επίεγεδ δηα ἰοοκεά, δηὰ ἴο, Ἔνεῦν ἰογπὶ τὸ 

οἵ τγαρίε δηὰ Ὀεαϑῖ,7 «41 πιᾶπηεῦ οὐ «ΔὈοπη Πδίοη5», δηα 4}} τῇς 

Ι4ο]5 οἵ ἴπε Ηοιε οἵ ἴϑγδεὶ ννείε ροιϊγαγεαά οὐ ἴἢε ννα]}] τουπηὰ 

δρουῖϊ. Απάα ϑδενεπίνὃ πιεη, οἵ {πὸὶ ΕἸάογβ οὗ ἴῃε οιιϑε οὗ [5τδε], αἱ 

30 οὔς οὗ ψῆοΠΊ ννὰ5 [88Ζϑη Δ ἢ Ὀεη-ΘΠάρῆδπη,9 νέα ϑἰδπαϊησ Ὀείοτγε 

{Ππεπὶ, νεῖν πιᾶρ νὴ ἃ σρθοῦ ἴῃ [5 Παηά, απα (ἢς οὐοῦ οἵ 

(ῆς οἰουά οὗ ᾿πορηθ6 αϑοοηαεά ΗδἊἬ αι ἴο πιῈὲ : δϑοϑί ἴδοι, 90ῃ 12 " 

,. Οὗ πῆᾶλη, ψ μαῖ πε ΕἸάετς οὔ τῇς Ηοσοιδε οἵ ἴϑγαϑὶ δγὲ ἀοίπῃρ ἰη 

Βοογεῖ, ὄνου οὔὲ ἰῇ [5 σῃμαπρεγ Ε]]|εὰ ἢ ρίοΐυγοες. "Ὁ ὙὍὙΠῈν {ΠΙΠΚ, 

25 ΉΝΗ αἀοαβ ποῖ 5866 5, ἴΉΝΗ ἢδ5 ἰείς τε ἰδαηα. δ Απὰ Ηε καά ἴο 

τε: Τῆου 514] 95εὲ6ὲ γεῖ ρτγεαίεγ.. δροπληηδίίοηα ΠΟ {Πὰν ἃγα 

-ῃ»- 

ωι 

οΟ .: 

ἔμ 3 

ἡ Στ ῃο.------- 

8,2 “ἢγο 

| 
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8.,14 Ρτγαςτοησ. Απα Ηε ὑτζγοιισῇῃξς πὲ ἴο ἴῆε ἄοογ οὗ ἴΠς πουῖῃ σαΐενναν 

ωι 

ν 

ω 

4 

9 

ἋΣ 

οἱ ἴπεὲ ουδὲ οὐ [ΙἩΨΝΗ, ἂἀπᾶ Ὀὲεῃο]α, ἔπεσε ννεῦὸ δησ ἴῃς νΟΠΊΘΗ, 

ΜἝορίησ ἰοῦ ΤαπΊπλιΖ."" Δηα Ης 5αι:4 ἴο πιὸ: ϑδεεδῖ ἴποι, 6οη οἵ 

πηδη  ἴποιι 5Π4|0 858εὲ γεῖ στεδΐεν δροπηηαΐϊίοηβ ἴδῃ πεσε. Απὰ 

Ης ΡῬτγοιυρῃῖ πιὲ ἱπῖο ἴπῸ6ὶ ἵ᾿πηὸῦ σοουτί οὗ ἴῃς ουδὲ οὗ ΪΙΪΉΝΗ, δηά 

ὈεΠοΪά, αἵ ἴπὸ τνεγν. ἀοοσ οὗ ἴπε Τεπιρὶε οἵ Ϊηνη, θεῦννεεη τπε ρογοῇ 

δηα [{Π6 αἰΐαγ, ννεγε δῦοιξ ἱννεηίγ-ῆνο πιεη,'3 ἢ {Πεῖὶγ θᾶοκς ἴο {πε 

Τεπιρὶς οὗ ΪΉΝΗ δπηὰᾶ {πεῖς ίασεβ ἴο ἴῃε Ἐδϑῖ, δπᾶ {πὰν ννεσε ψνογ- 

5Πιρίησ, ἴῃς. 5δ0η ἴῃ ἴῃῆε Βαβι! 

Ἂπα Ηε αἱ ἴο πι|ὲ : δεεβδῖ ἴπου, βοὴ οὗ πιδὴηΡ [5 [ἴ ἴοο σἱσῃῖ 

ἃ ἴπησ ίογ ἴῃῆες ἤοιϑβε οἱ [υἀδῃ ἴο ργαςῖίοςς ἴῃς δροπ)ιπαϊίοης ν ῃς ἢ 

{πον ἄγὸ ἤθε ρῥγαςίισιησ υϊ {πὸν πλυβὲ ΑἸ] ἴπῸ ἰαπάὰ ψ ἢ νιοίεποε, 

ΔΠα 51}}} (γῖ ΠΕ ργόνοκε πιὲ ἴο δησεγὴ Βεβμοῖά, {πεν ἅτε ϑεησίησ ἃ 

φἴδηςσἢ ἴο -πην» ποϑῖγὶβ [5 Βυῖ 1, ἴοο, Μη] δοῖ ψἢ ἰὰγν 1 ΝΜ} ποῖ 

5ηονν σοπηραϑϑίοη, 1 Μη] ποῖ ἢανε ρον ΝΠ ἃ ἰουα νοῖςε " 5}4]} 

{ΠΕΥ οΥν ἴῃ πὶν πεαγίηρ δηὰ 1 νν}}} ποῖ ἤδαγ {πεπὶ! 

Ἄπα Ηεςε οπεα ἴῃ πν πεαύησ ἢ 4 ἰουά νοῖςε : Αρρτοδςῇ, 

ΥῈ Ἐχεουοποῦ οὗ [πε οἷν. ἀνεγν πιᾶῃ ΜῈ ννεᾶροηθ οἱ 5ἰδιρῆϊεγ 

ἢ ΠΙ5Ξ Παηά! ΤπΠογθαροι, 51Χ πιεη σαπλε ίγοπιὶ ἴπΠεὶ τοδα ἰεδάϊησ ἴο 

{πε ὕρρενγ (κδῖε3 {παὶ ίασες. πογίμνναγα, Ἔνεῦν οπὲ ψΓΠ ἃ ννόαροη οἵ 20 

5ἰδι ρα, ἴῃ ΠῚ5 Παηῃά, δηὰ ἰῇ ἴῃς πιιαάσὶ οὗ {πεπὶ ἃ τπδη 5 οἰοῖπεα 

ἴῃ ᾿ἰπθη,6 ΜΠ ἃ νΠῖεγ5 ἱπΚτ πού 5 αἵ ἢ5 46; δηὰ πεν σΑΠΊΕ 

Δηα 5ἴοοά δεϑιάς τῇς Ὀγοηζε αἰζασ' Νοιν ἴπε αἰἴοῖν οἵ [πε ἀσοὰά 

οὗ ἰϑγαθὶ παά δϑοεπάφα ίτοπὶ ἴπεὸ (Πογαθ,7 οἡ ψ ΏΙΟἢ ιἴ τεοϑῖοα, ἂπά 

[Δ σοῆε ἴο ἋῖΠε {Πτεϑῃοϊα οὗ ἴῃς Τεπιρῖθο. Ἀπά Ης οβὶϊεαὰ ἴο 

{πῸ6 πηαη οἰοῖπεα ἢ ἰἴπθη ὙΠῸ δὰ ἃ νπϊῖογ᾽ 5 ̓ ΠΚ-ογτ αἵ 5. ἰδ, 

Δπαὰ “54:1 ἴο Πἰπι: Ραβθ5 [ἢγουρῇ τῃς οἰϊγ,᾽ ἀπᾶ Ριυῖ ἃ πιαγκὃ οἡ τῇς 

[ογεῃεδάβ οἵ ἴῃς πηεὴ νῆὴο ΞΙρἢ δπα Ξογγονν ονεγ 411 ἴπΠε ἀροπηπδίοηβ 

ὙΝΏΙΓἢ ἀγα ρῥγαοῖσεα ἰη ἴπε τηϊάσῖ οἵ τ. Απά ἴο ἴπε οἴπεγς. Ης αἱά 

ΪΠ ΠΥ Πεᾶγίηρ: 85 τοι σῇ {πε εἰν αἴϊεσγ ἢϊπὶ, ἀπα 5πηγῖε ἢ 5Πονν 

ΠΟ σοπηραβϑίοη, ἤανα ἢοὼ ργ!} οἷά πηεη, νουησ πιοη δἃηαὰὶ νἹΓΡΊ 5, 

σμΠ]άγεη δἀηα τνοπιεη σαν υἴτεγῖν  Ὀυϊ ἴοι ἢ πὸ οὴὲ οὔ ΜΠΟΠῚ 5 

{ῃΠε6 πιαῦκ; δηά Ὀερίη αἵ πὶν ϑαποίιιαγσυ. ᾿ἀπά ἴπεν Ῥεσαη ἢ {πὲ 

ΕἸάετα πο ννεγε ἴῃ ἔτους οὗ ἴπεὲ Τεπιρίθο. ΤΕ Ηεξ 5αἰα ἴο {πεπὶ: 

δῆς τὲ Τεπιρῖε, δπαὰ ΑἸ] τπὲ σουγῖ ΨΠ 5]απ! σὸ (οτί ἢ " πὰ 

αν τῇ {πε εἴν! ΔΜΏΠῈ πεν ννεγε οἰανίησ, δπὰ 1 ννὰξ ἰεῖζ αἴοπο, 

Ι (ΟἸ] οἡ πὶν ίαεθ, δηα Ἵοπεὰ οἷἵ: Αἴαβ, Ο 1] ογά, νη νη Τῆου 

ἀεξῖγον πε σγεπηπαπὶ οὐ Ι5γβθὶ ἴθ ροιπησ οἷἱ ΤῊν ἔὰσγν οἡ [ετγὰ- 

5“4[6π|} Ηε 8.514 ἴο πιὸ: Τῇῆε ἱπιαιμῖν οὐ ἴῃς Ηοιιξε οἵ ἴϑγαεὶ ἀπὰ 

9,4. “ΪΗΝΗ 5 «ῃΠγου ἢ [ γυϑα ἐπὶ 7 "δη ἴπον νι οηῖ (ογῇ δ ὅΔ]]} 
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13 --αεθεθ 5εβίεῦ οχεροβονο-.. 9.,10-10,12 

Τυάδ ἢ ἰ5 Ἔχοθθαϊησὶν σγεαῖ: ἴπε ἰδ 15. {}]] οἵ Ὀἱοοά, δπὰ [ἢς οἷν 9 

ἷἰς. 1] οὗ ᾿η]υβέςος; πὸ {πηκ παῖ ΪΉΝνΗ [5 ἰείξ τῆς ἰδηᾶ, ῃδῖ 

ἸΉΝΗ ἀοεβ ποῖ 5.6.9 Απὰα Ϊ, οὔ τὴν μϑΐΐ, νν}}1 δῆονν πὸ σοπιραϑϑίοῃ, 

Ι 1] πᾶνε πὸ ριῖν; 1 ν}} ᾿πῆϊοξ οἡ τῆεπὶ ἴθ τεαιυῖα] οἱ {ΠΕῚΓὉ 

ἀεοάς. Απαᾶ δεπμοϊά, {πὸ τπηδη οἰοῖϊ πο ἢ ᾿ἰπθη, ἢ τῆς ᾿ΠΚΡ-ΠοΓῊ τι 

αἴ ἢ15 5146, τερογΐϊεα : 1 ανε ἄοῃε 45 που σοπηπιαηαςαςκῖ πΠ16. 

ἰ Ο 

“Απά: Ηες ο“αἱὰ ἴο ἴπο τπδῃ οἰοῖϊπμοα ἰῃ ἰἰποη: ἢ Ἃο ἱπίο {πὲ 1ο,2 

τηϊάςε οἵ πε οπαγίοῖ,, ὑπο ἴπεῸὶ ΟΠογαΡ «5»,3 ἀηα 1] τὴν παπᾶ. ν ἢ 

σοαὶβ οὗ τῆς ἢἤτει  ΠΙο ἢ 15 Ὀοΐνεοη τΠ6 (Πόσα ρ3, ἀηα ϑοδίζοσγ τ ονοῦ 

{πε οἰϊν.5 Απά ἴῃ πὴν οἷἱσῃξΐξ πε ψνϑηῖ ἴη. Νον {πε ΟΠεγαθ5. ννεγε 3 

δἴδπαηρ οὐ ἴπεῸ τίρῃξ 5146 οὗ ἴπεὲὸ ουδὲ πε ἴΠ6 πηᾶη ννεηΐ ἴῃ, 

Δη4 ἴῃς οἰουά βΠ1εὰὦ {πὲ ἴππεσ οουῖ. Ὑπεη της ΟἸοῖν οὗ ΪΉΝΗ 4 

αϑοθοηάθαθ ἔτοπθ {πὸ (ΒογΡ.5. ἴο {πῸ6 {Πγοϑῃοϊα οὗ τῆς Βοιβε,7 δπὰ 

[η6 Ποιθεὲ ννὰβ ἢἸ||δἡ ἢ τπ6 οἷοι, δπα ἴῃς οοιγί ννὰβ 4}] οὗ 

{ῃΠεὲ ὈχΠρῃίπεβθϑ οὐ τῆς Οἷον οὗ Ϊἴηῆνη. ΤΤῇε δουπὰ οἵ ἴπε νηρϑ 

οὗ τῆς Ομεγὰρς σουἱά 6 περατὰ δ ἴαἃσ. δ ἴπθ ουεσγ σοιυγί,8 πκὸ {Π6 

νοῖςς οἱ ΕἸ-ϑῃδάάαι πεη Ηδ βρεακβ. νῃεη Ης σοπιπιαηαεα (πε 6 

ΤηΔη οΟἰοιΠοα ἰῃ ᾿ἰἴπθη ἴο ἴακε ἢγε ἰτοπὶ ἴῃς πηάςι οὐ [πε σΠατγιοῖ," 

ἢς ννεπί ἰῇ δπὰ δίοοα ὃν {πε σματοῖ. Απα 69 ρυΐ ἰογῖῃ [5 παηα" 7 

ἴο ἴῃς ἔτε ψ ῃο ἢ ννᾶς ἴῃ ἴῃ πιιάσὶ οὗ {πὸ (πμογυὺς,, πα ἴοοῖκ ϑοπΊο, 

δηὰ νεηΐ οὐ." 

ων 

Ζθε Φβετιιθα (δεπέίεν νοἱέβ ἐβὲ Φτέαίξιτεα οὔ βὲ Φβεθατ.": 

ΝΙ 1 8διν, δπᾷ ἷο, ίουγ ννῆθοὶς Ὀεοϑιάς τῃ6 ΟΠογαθο, οὐς Ὀοϑίάθ 9 

δάσἢ ΟΠεγρ, ἀπαὰ ἴπε ἀρρεάγαπος οὗ ἴῃς ννῆεεΐβ ννὰ5. {κὲ [δῖ 

οὗ {πὲ 2αγελτεζ-ϑῖομθ. ὙὍὙΠπῈ ίοιιγ νοῦ δἰῖκα ἴῃ ἰογπὶ; ἰἃ ννὰ5 δ5 {{ τὸ 

ΟηΘ ΨνΠθ6] ννεῦε νη Δποίμεῦ «4 τίρῃῖ δηρίεβ. ὙΠεν πιονεα ίοτγ- τὶ 

ναγαὰ ψΠϊσἤενεσ ννὰν {Ππεὶγ ἴουγ 5465 δος ; {πεν τυγηεα ποίῖ 45 ἴπεν 

ψννεηῖ, θυϊ πιονεά τονναγά [πε ροϊῃῖ ἴο ψῃοἢ {πεῖὶγ ἰτγοηΐ Ἰοοκεά, 

ποῖ [υγηϊηρ 85 ἴπεν νεπῖ. “ἼΤΠε [ε]]οο5 δἂπα βροκεβ' οἵ ἴῃς ίουγ 12 

--4 

φεθεσθραφῇο...--- 

“Ἰ Ιοοκροά, δπάὰ ἴο, οὐ ἴῃς γπιαπιθηΐ ννῃϊο ἢ νὰ οὐ ἴπθ ποαάς οἵ ἴπὸ Ὁῃμογιῦς 
{Ποτὲ ἀρρϑαγεα αἀῦονϑ {Π6πὶ βοπιϑίῃιϊηρ κὸ ἃ βαρρῆϊγε, ἴῃ ἕογπὶ {κὸ ἃ τἤγοπε 

»" 

β ἀπά ςαἷὰ 6 γίτοηι ἴπὸ πιὶάςί οἱ ἴῃ 6 σῃογιὺς 
“- 

ὁ τὴς σῃοπιῦ “«{τοπῇ Ὀρίννθοη ἴῃ6 σπογιῦς 
Ε" 

ἐδηά ἴοοϊ δπά ρἱαςορά [ἴ 'ἰπ ἴπ6 Παπά οἵ ἴῃ 6 τπηῆφῃ ο]οι πο ἴῃ ᾿ἴπθη 
" [νἸῊΡ5 19 

"ΔΠΩ ἴΠοΥ6 ννὰβ νι! Ὁ] 6 οα ἴῃ6 σποιῦς ἴπΠ6 ἴοτγπι οὗ ἃ πιαπς παηᾶ ιπάογ {Πεῖτ 
ΕΣ 

“ηά 411] τπεὶγ Ὀοαγ 12 "ΔΩ; (Πεἰγ νηρδ τα αηα ἴπΠ6 νῃρεοῖς 
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10.113 -ΙἸ,6 --αφϑεφας.  κχεβίεῦ οχερθθθοι.- - 14 

ψεγε [111] οἱ ἐγεβ τουηα δροιῖϊ. «Απαᾶ: ἴῃ τὴν πεδγησ ἴπε ψῃεεὶς 

ἵνογο οδ θα “ομαηοιί. 35 Πα τῆς ΟΠογαθ5 πιονοα, ἴπΠ6 ννῆρεϊς 

τμηονεα Ὀεϑίάθ ἴπεπὶ, απ ἤθη πὶ ΟΠογὰρθ βργεδά {πεὶγ ννίηρϑ 

ἴο τίϑε ἰοπὶ ἴπε στουηα, ἴῃς ψηξεὶς αἰἃἀ ποῖ ἴεανε ἴπεῖὶγ 5146. 

ΔΏΘη ἴἤεθο οἴοοά, ἴποβ6 σἴοοῦ, δη νψ ἤεη [πδϑθ6 τοθο, ἴποθε. τοϑα 

ΜΠ ἢ {Ππεπ}ὶ." ' 

ἽΠεη {πε αἰοτν οὗ Ϊηνη [εξ τῆε {πγεϑπῃοὶα οὗ ἴπεὸὶ ἤουβε, δηὰ 

ἴοοκ 5 βἴαῃα ονθγ ἴπΠε (μεγυρθ. Απα {πὲ Οπμογὰρβ. βργεδα {Ποῦ 

ψηρ5. Δη64 τοβϑὲ ἔγοπὶ ἴῃς στουπηα 'ἴῇ ΠΥ ρῥγέδεησε, ἴῃς ν ἤθε ]5. Ρεϊησ 

Ὀεϑιάε πεπὶ 45 ἴπεν ννεηΐ ἰογῖι, δπα βἰοοὰ αἵ ἴπ6Ὸὸὶ ἀοοσ οἵ {πε εαβὶ 

ραΐενναν " οἱ {πε ποιιδε οὗ ΙΉνΗ, δπᾶ ονὲὸγ {πεπὶ ννὰβ ἴπε αἰογν οἵ 

τῆς ἀοα οἔὗὨ ἴΞ5γδεὶ. 

ΤΠεθ6 ᾿νογα ἴπεῸὶ Οτεδίιγε (παῖ 1 δὰνν ὑπάθγ ἴῃς σοά οἵ ἴ5Γ86] 

αἴ ἴπε σγίνεγ μεθα, δἀπά 1 τγεσορηίζεα ἰπεπὶ ἃ5 (μεγιθ5."}7 Εδοῆ 

Πδὰ ίοιιγ ίαςεβ δπά ίοιγ νηρβ, δπᾶὰ υὑπάδσγ πεῖς ψηρθ ννὰ5 {πε 

βεηδίδηοε οἵ πιπίᾶη παπάς. Απᾶ 85 ἴο ἴῃε ϑβεπιίδηςς οἱ {Πε|Γ 

ίαςεβ, ἴπεν ννεῦα ἴῃς «54π|6. ίασες [πᾶὶ 1 σἂν αἵ 16 τίνεγ Ὁμεραγ. 

Απα 45 ἰογ {πεπὶ, ἴπεν ννεπῖ ἄνεσν οἠς δἴγαιρῃϊ ἰογννασγάα. 

᾿(Θεπιπείαξίοι οὔ ἐθὲ (ϑατ-γρατίρ ίκ Ψετνμδαΐεηι, 

«πα ΡῬσγοπ)ὶδὸ οἱ ΒοοίογαϊίἊ.οη ἴο ἴπμο Εχιϊθϑ. 

ΝῚ ἴμπε ορίτς Πτεὰ πα ὑρ, πα Ῥτγοιρῃϊ τὴς ἴο [πε εαϑί σαΐενναν 

οὗ ἴπε ποιβε οὗ ΉΝΗ, δπὰ Ὀεμο]ά, δ ἔπε ἀοοσ οὗ ἴπε σαΐενναν 

ννεα τυνεηϊγ-ῆνε" πΊεη, ἀπιοηρ νῆοπὶ 1 8ανν δαζαηῖδῇ Ὀεπ-ΑΖΖιτσ, 

αηα Ρεϊδτίδῃ ῥεη- Βεπαίῃ, ῥγίησεβ οὗ {πε ρεορίὲ. ᾿Απὰ ες “αἰὰ ἴο 

τε: δοῇ οἵ πιδη, ἴπεϑεὲ αὔὸ ἴπΠῈ πε ψῆὴο δἵέ ἀεδνιϑίηρσ ἱπίαυν δηά 

σου 56] ]ηρ αν] ἴῃ {Π|5 οἷν, νγῆο δᾶᾳν: Τῃ|5 15 πὸ {{|6 ἴο Ὀι1|ἃ 

Πουβε65; ἴῃς «οἵγε [5 τῆς οαἰάγοη, ἀπά ννὲ αἂγὲ ἴηε ἤςβῃ.3 Τπμεγείογε 

ῬΙορῆεθν αρδϊηϑὲ {Ππὲπὶ; ργορῆεον, δοη οὗ πιαη! Απα τῃε 5ριγτῖ 4 οἵὗ 

ΤΉΝΗ [6] οὐ πιε, αηὰ Ηες δ! ἴο πιὸ: δὅᾳΥ: Τῃὰβ δᾶγν5 ΪΗΝΗ: 50 

γε 8ᾶν, Ο οιιβε οἱ [5γαεῖ, απαὰ πὲ τπουρσῃῖς οὗ γοιγ πηϊπας 1 Κπονν. 

γε πᾶνε πὶ] ρ] εὐ [ΠῈ δίῃ ἴἢὼ {Π|5 οἰϊν, γε μανε Π|1εα [15 βίγεεῖβ 

“16 1 νῃθοῖϊς 
» 

β πα φδοῇ ἢδά ίοιιγ ίασοθς : ἴῃς. δος οὗ ἴῃς ἢγϑὶ ννὰβ [6 ίαςθ οἵ 4 σἤῇογαυρ, παῖ 
οὗ ἴπε δεςοπαὰ ἴπε ίβαεθ οἵ 4 πιαη, ἴῃε (πϊγὰ τῆς δες οὗ « Ἰΐίοῃ, απὰ ἴῃς ἰουσῃ 

τπ6 ίαςε οὗ δῇ ϑαρίο; δπᾶά τῇς. σπόγαὺθς γοβθθ ὉΡ ---- ἴἤΘῪ ἀγα ἴπε6 Οτγεαΐυγοϑ {παῖ 1 

ϑανν αἵ ἴῃ6 τίνοσ σποῦατγ 4 
Ξ 

γίογ ἴῃε ϑδριίτῖ οὗ ἴῃς Ογϑαίιιγα νναβ5 ἴῃ {Π6Π| 15 22 ίΠοΙΓ Ἀρρϑαγαηςσα 

20 

320 
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15 --ὐφοϑεθὰ. εβίεῦ ἀξοῥενις-- ΙΣ,7-- 24 

ἢ 5141η.5 ΤὙπεγείογε, τἢ5 ϑαγ8 ἴπε Ἰογὰ, ΉΝΗ: Υοιγσ 5ἰαίη, σχ,7 

ΜΏΟΤη γὰὲ ἤανεα ἰαϊά ἴῃ τῆς πιιάσὲ οὗ 1{ἴ, {Πὲν αἵὲ {πεὶ ἢἤθϑῃ, δπα ἰΐ ἰ5 

[ῃ6 οσα]άγοη, δηά γοι -1- ν}}} Ὀσπηρ οὐ οὗ ττ.6. Υἵε (βαγ τῇς ϑιννοσά, 8 

δηὦ {6 ϑννογάὰ ψ|}} 1 Ὀτίησ οἡ γόοιῖι, δᾶν5 ἴῃς 1 ογά, ἴηνη. 1 ν]}} 9 

Ὀτίηρ γοιι οὔ οὗ 1, ἀπά ρσῖνε γοιῖι ἱπῖο {πὲ αηάβ οὗ ϑίγαηρδίϑδ, 

αηα δχεοιῖς ἡπαρτηεηΐ οἡ γοι. Υε 5141} (411 ὃν πε ϑννογά, οἢ τὸ 

{πὸ Ὀογάεγ οὗ ϑγαθ]7 1 ν}} Ἰπᾶάρε γοιι, ἀπ γε 5141} ἰεαάση [δ 1 

8ἃπὶ ΪΉΝΗ. [{ 5141] ποῖ Ὀὲ ἃ οδἱἄγοῃ ἰοῦ γοιι, δπὶ νὰ 5}4]1] ποῖ Ὀὲ εἰ 

ἤεϑῇ νη τ; οὐ ἴἢ6 Ὀογάεγ οὐ ἴϑγδοὶ ψ]} 1 Ἰυᾶσα γου, δπα γε 12 

Ιο 5|4}} ἰδεαάγῇῃ παῖ 1 ἂπὶ ἴΉνΗ ψῆοβε ϑδίαϊιϊεβ γε πᾶνε ποῖ [οἱϊοννεά, 

ΔηΠ4 ψῆοβε ογαϊηδησαβ γε ἤαᾶνε ποῖ Κερῖ, θὰΐ γε ἤᾶνὲ ἄοπε δοςσοσγάϊηρσ 

ἴο [ἢ6ς οταϊπαησα οὗ ἴπΠῸ6ὶῖ' πδίΐοῃβ παῖ αἵ ἀρουζ γου. Απαᾶ, ψῃ]]α 13 

Ι᾿ννὰ5 ργορπαογίησ, Ρεϊαιία ἢ Ὀεη- Βεπμαίδῃ αἰεὰ. 8 Απά 1 [61] οἡ πὶ 

ίαλοσβ, δῃα οτὔιεαὰ ἢ ἃ ἰοια νοῖςε: ΑΙα5, Ο Τιοσγά, νη, ψς Του 

15 ΠΊΑΚΟ δῇ εδπα οἵ {ες σεπηπδηΐ οἵ [9γαρὶῦ 

ΤΏδη [15 νογὰ οἵ ΝΗ οδπὶα ἴο πὲ: ὅοη οἵ πΊδῃ, ἰξ 15 τῆν 14.15 

Ὀγείῆγοη, τὴν [ΕἸ]ονν- ἜΧι] 65», γεὰ, 411] ([ῇῆς Ηουβε οἵ [Ιϑ5γαεὶ, {πε 

οἷς οὗ τ, οἵ Ψψηοπὶ ἴΠῸὶ ᾿Ἰππαρϊϊαηῖθ οὗ 76γιι5α] 6 πὶ σαν: ὙΠεν ἰᾶτγεα: 

(ΔΓ ἀνα ἴτοπη ΪΉΝΗ;  ἴο 5 ἴῃε ἰαπᾶ 15 ρσίνεηῃ 88 ἃ ροββεϑϑίοῃ. 

20 Τπεγείογε δὰν: Τῆιϊ5 δαγ8 ἴῃς 1 ογά, ΙΉΝΗ : ὕστε, 1 ἤᾶνὸ βεηΐ {ΠεῈπὶ τό 

(ατ ἄνναὺ δπιοηρσ {πε παίίοηβ, δηά ϑοαίζεγεά [ἢεπὶ ονεῦ ἴπε ἰδπάϑ. 

Ιν}}] ὈῈ {πεῖγ βϑαποίυαγν "5 ἃ 16 ἴῃ ἴΠῈ ἰαηαβ νη εγ πον ἅσγὲ 

ΘΌΠΘ, δπηά ἴπεξη 1 Ψ1} ραΐπεν «Πθπ0» ἴγοπὶ (Π6 παίίοηβ, απ ἀϑϑε} ]ς 17 

«πε πὰ» οπὶ ἴῃς ἰαπάς ψνῃ ΠεΥ «1 Πᾶνε» βδοαίζεγεα -[ἢεπι., δηα ρῖνε 

25 «[Πῃεπ|» {πε ἰαπά οἵ [|5γ86];}3 {πῸν 51Π4}} σοὸ {πι|{πεῦ, ἀπα ἴαϊκε οι 18 

οὗ τἴ 411 15 ἀείεϑίαθ!α δα δροπηηδθὶς τὨϊηρσο; δηα 1 νν1}} σῖνε [Π6πΠὶ το 

ἃ Πεᾶνν ἢεαγῖ, δηᾶ ριῖ ἃ πεῖν 8ρ|Π|} ψΠΠ1η «ΠεπρΡ: 1 Ψ|] ἴαῖκκε 

Αναν ἴῃς Πεατί οὗ βἴοηας ουὖἱ δοῖ {πεὶγ Ῥοβοπὶ, δηα ρσίνε ἴποπὶ ἃ 

Ὠεασγί οἵ ἤδβϑῃ, {παὶ ἴΠῸν τᾶν ἰοἱΐονν τὴν ϑἰαϊυϊεϑ, δηπὰ Κεὲρ πὶν 20 

30 ΟΥΠΔΙΠΔησε5 δηα αο ἴπεπὶ; ΠῸΥῪ 504}} 6 ΠῚΥῪ Ρεορῖὶε, δπὰ 1 νψ}}] ὈὲἊ 

(ῃεῖγ αοά. Βιῖ «{{656»,}75 Ψῆο ἂαὔὲ ἀεδνοῖεα ἴο «»᾽6 {πεὶγ ἀδίοϑία θα δηα 21 

ΔΡοΟΠΊΠΔ0]6Ὲ {πίπρϑ, 1 ΜΠ] τηῆϊοῖ οα ἴπεπὶ πε τεαιῖα] οὗ {πεῖγ ἀεεάς, 

βαᾶγ5 πε 1ογά, ΪηνΗ. 

Απά τῃεῈ Οδεγυρς ϑδρύεδα {πεὶῦτ νίηρβ, δηα πε ψἤεεὶς ΨεΓα 22 

35 δεϑιάς [ἢδ6πὶ, δὰ {πε Εαἴοτν οὗ ἴπε ἀοα οἵ ἴϑγαεὶ ννὰβ. ονεῦ {ἢεπ|. 

Τῆς ΟἸοῖν οὗ ἸΉνΗ δϑοεηάδα ἴτοπὶ ἀρονε ἴπε πραϑι "7 οὐ ἴῃς εἰν, 23 

Δηα ἴοοῖϊκ ἰἴ5 βἴδηά οἡ [ἢεξ πιοιιηΐαδίη νὑνῃϊ ἢ 15 οἡ ἴπε εαϑδί οἵ {πε 

οἰἰγ.8 Απά {πὲ ϑβϑριπξ πε πιὲ ὑρ, ἀπά Ὀγοιρμξ πιὲ ἴο ἴπε ἰαηά 24 

ζι 

φροαλξθονιῇο.- 

Ι1,15 “ΤΥ ὈΓγεΙ ΓΘ 9 17 ϑιμεγείοσθ 5αν: Τῆι ϑαγς ἴῃ6 1 ογὰ, ΙΉΝΗ 



" 4. 

-ὩὉὋὩ ζψι 

ΣΩ2 1.2 

ω 

ΟΘι Οι 

ΙΙ,25-12.,13 -«ἐαθεθ» δ χεβίεῖ τοϑιν.- τό 

οὔ τῃ6 (μαϊίάδαδηβ, ἴο ἴπῸὶ σαρῦνεβ, ἴῃ ἴπε νιϑίοη " οὗ σἀοά; δπά [ῖἢε 

νϑίοη [δαῖ 1 5δ'νν Ψεπῖ ῸὉΡ ἀνᾶν ἴγοπὶ πὲ. Απᾶα 1 ἰοἱὰ τῆς οαρίϊνοβ 

411 τπΠαῖ ἴΉΝΗ Ππαὰ δϑῇῆομψῃ π|ε."Ὁ 

ϑρεεὸν» Φχίίε οἵ ΐπα απὸ (βθεορές σρηιβοδοα ρ απιπομποςὸ. 

ΠΛ 115 ννογὰ οἵ ἤΉΝΗ Ἴδπὶὲ ἴο πιὲ: ὅοη οὗ πιδῃ, ἴπου αἀννε]]εςῖ 

'ηΠ ἴπΠε πιάσςὶ οὗ ἴῃς γερο] !οις Ηοιπε, νῆο πᾶνε ἐγὲβ ἴο 566 

ΔΠΠ 566 ποῖ, 8η4 ἐδ ἴο ἤεδῦ δπὰ ἤδασ ποῖ; νεγὶν, ἴπεν ἃγὰ ἃ 

τοθε]] τους Ηοιιϑε. Απᾶ ἀο ἴδοιι, 5δοη οὗ πιᾶη, ρύεραγε ἴπες ὃν ἀδν 

ἴῃ {ΠΕΙΓ ρύεϑοπος ἰπρσαρὲ 85 ᾿πουρῇ ίογ ἐχι]ε,", δηα ρὸ {κὰ δὴ Ἔχις 

ίγοπι την ἤοιιθε ἴο ἃποῖπεγ ρῥίδος ἴῃ {πεὶγ ϑ'σῃηξ; ρεῦηαρβ ἴμεν ψ}} 

υπηἀογοίδηα, πουρσ ἢ {Πὰν γα ἃ τερεϊϊοις Ηοιβε.;Σ Βπηρσ ουΐ Ὀγ ἀἂγν 

ἴη πεῚΓ ϑισῃς τῆγ τΠίηρθ 45 μπορῇ ἰυρσαρε ἰοῦ εἐχίϊε, ἀπά ἄο ἴδοι 

σοὸ ἰοσπῖῃ τη ἴπε ἐνεηίησ, ἴῃ {μὲ} νίεν, Ἃἃ5 οὔὲ ρόοεβ ἰογτῖῃ ἰηἴο Εχῆϊα. 

Ιη ποῦ βίσῃς αἷρ Τῃγουρῇ [ἴῃς νν4]1,2 ἀπά -σο-: ἰογίῃ {πεγεϊζῃγοιρῃ; 

'1ῃ {ΠεῚΓ δισῃΐ Ὀφαγ «ἴ[ν Ὀεϊοησίηρθ. οἡ τῆν Ὀδοῖκ, -ρο» ἰοσίἢῃ τη ἴῃς 

ἄἀαγκ, σονεσηνσ ἴῃν ίασε παῖ ἴοι. 566 ποῖ ἴπε στοιιπά,3 ίου 1 πᾶνε 

πιαάς {πες ἃ οἰρῃ ἴο πε ουβε οἵ Ι5τῶε]. Απὰ 1 αἰά δἃ5 1 ννᾶς 

σοπιπηαπαεα : 1 Ὀτγουρῃῖ οὔ πὶν Ὀεϊοπρίηρβ ὈΥ ἂν 45 τπουρῇ ἰὰρ- 

ϑασε ἰοῦ δἜχιϊα, πα ἴῃ ἴπε δνεηηρ 1 αἰ τγουσῃ ἴῃς νν4]},7 δπὰ 

«νεηῦ» [οτἢ ἴῃ ἴτε ἀατγκ, Ὀεαπηρ «ἴΠῈΠπὶ. οὐ πὶν ὈδοΚ ἴπ ΠΕΙΓ σιρῃϊ. 4 

Απαᾶ τῃϊ5 ννογὰ οἵ ΙΉΝΗ οαπηὲ ἴο π|ὲ ἴῃ ἴῃς πιοπίησ : δοη οἵ 

ΠΊ4η, ας ποῖ ἴπ6 Ηοιιδε οὗ ἴογαεὶ, ἴ[Π6 τορο]]ους Ηρσιιϊϑο, αἱ ἴο 

ἴπες: Υηαῖ ἀοεβὲ τοι» δὰν ἴο ἴπὲπὶ: Τῆι5 9αν5 ἴῃε Τιοτά, []ηνη: 

ΤῊΙ5 Ὀεαπησ «-οἱ ἰυσσαρα: Πᾶ5 τείεγεησο ἴο ἴπῸὶ ρῆησς ἴῃ [6 γιι546Π| 

Δηα ἴο 4}} [πὸ Ηοιιδε οὗ Ιϑγδεὶ νῆο ἂγὔὲ ἴπ ἴῃε πιακὶ οἱ «ἢετοι.5 

ΘΑΥ: 1 πὶ ἃ 5]10ὴ ἴο γόοιι; 45 1 ἤᾶανε ἄοῆο, 50 5}Π4]}1] 1τἴ αρρεη ἴο 

{Ππεπὶ: πεν 514}} σὸ ἱπίο Ἂεχῆὶο ἀπὰ σαρινιν. Απα {πὸ ῥγίπσε ΜΠ Ὸ 

13. 'ἴηΏΠ ἴπΠεὶ πιάςὶ οὗ [{Π6πῈὶ 54]}] ὕδθασγ .ἢις Ὀυγάθδη- οὐ 5 Ὀδοκ, Ιῃ 

της ἀαγκ ιΠς 5411] σοὸ (ογῖῃν, «ΠῈ- 5ῆ41}} αἱσ τγουρῇ τῆς ν.4]}} ἴο «γοὸ» 

οι {πεγοϊῃῆγοιυσῃ, ἢ6 9Π84}} σονεῦ Πὶ5 ίαδςε 80 ἴπαϊ ἢὲῈ 5Π4]}] ποῖ 

566 ἴῃς στουπα." 1 ΜῈ} οσαϑὶ πν ποῖ ονεῦ ἢίπι, απὰ ἢε 514]1] Ὀὲ 

ἰδ αρδοραβο.- ---- 

“Ὧν 1ῃ6 Ξτριγίῖ το 12,5 δ απὰ γσοὸ (ογῖῃ 45. δὴ ὄχῖϊο 
4 

ὙΠ πὶν αηα 12 ΔΊ ἢϊ5 ογὲϑ 

οι 

φαπ οΟ 

5 



17 -αϑεδα. (5εβίεῖ οχθθθερες-.. 12,14--:27 

(ἀΚεη ἰῇ ΤΥ 5πᾶσα; 1 ν}}]} Ὀτηρ πἰπὶ ἴο Βαδγίοῃ, ἴο ἴπ6 ἰαπα οἵ 12 

{πὸ ΟΠαϊάεδηβ, απ 1 πὲ 541} ποῖ 5εε, δηὰ {ἢϑγα 5141} ἢς ἀϊε.6 Απὰ 14 

411 νψῆο αγὲ δδοιυΐ ἢϊπι, 15 ϑδιρρογίεγθ7 δηᾶ 411 15 ἴγοορβ, 1 ν}]} 

φοαίζεῦ ἴο νεῖν πα, ἀπά ριγοας ἴἢεπὶ Ψ {πὰ ϑυνογά, Ὅηαν 5141] 15 

ἰεαση παῖ 1 πὶ ΝΗ ψ ἤθη 1 αἴβρεγθε {πΠεπὶ αὐήοηρ [Π6 παίίοηβ 

δηαὰ δοδίζογ {πθπὶ ονεῦ ἴπ6 ἰαηάβ. Α ίενν οἵ {πεπὶ 1 ν}}} βδανὲ ἰγοῃ 1ό 

φνοΓα, πηῖπς, δηα ρεβά]εηςε, παῖ πεν πᾶν τεσοιηΐ 41} [Π6] ΔΡΟΠΊ!- 

πδίίοη5 ἀπιοηρ ἴῃς παίίομβ νυ Πεγ ἴΠπὲν 514}} σοῦ ὙὍὙΠεν 5}4}}] ἰβάγηῃ 

{παι 1 πὶ ΪἩνη. 

Ιο ΤΏδη [ἢ15 νογά οὗ ἴΗνηΗ οαπῆε ἴο πὲ: ὅοη οἵ πΊαι, εαΐ τῆν 17. 18 

Ὀτεδαά νἢ αυακίηρ, ἂἀπὰ ἀππηκ τὔγ ναῖεγ ψ ἢ {ΓαΠΊ] ]ηρ δηά 

Δηχιεῖγ,9 δηὰ 8ᾳνῪ ἴο {πε ρεορίε οὗ ἴῃε ἰαπά: Τῆι 8δαγ8 ἴῃε [οτγα, 

7Τήνη, σοποεγηίηρσ ἴΠ6 ἸΠΠριδηΐ5. οὗ Τεγιιϑα] 6 πὶ ἴῃ ἴῃς ἰαηα οἵ ἰβγδεὶ : 

Τῇεν 5141} εαἱ {πεὶγ Ὀγεδα ν ἢ δηχίοῖν, δηα αἀσίηῖκ {Πεῖγ νναΐεγ ἢ 

15 αἰθηαν, ὑπαὶ ἴπεῸὶ ἰαηά παν 6 5ῃογη οὗ 411] ἴπαὶ ἰξ σοηϊαίη5, ἰοῦ {πε 

ν΄ οΚααάπ655 οὗ 41} ννῆο ἄννε}] ἴπ 1ἴ, τπαῖ {[π6 ᾿ππαθιῖεα οἰτ65 πῆᾶν Ὀδς 20 

"ψναβία, δπαὰ {6 ἰαηα αἀδϑβοϊαϊε. 9 50 514}] γε ἰβδαύη {παὶ 1 δηλ ἴηνη. 

ωι 

μὴ 9 

«Πααίποξ (βορυΐαν Θβερέίείσηι 

Δηα τπ6 Ουγτγεηΐ Ῥγορδοϑγίηρ. 

20 ΝῸ [15 νογὰ οἵ ἴΉΝΗ σᾶπὶε ἴο πιὲ: ὅοη οἵ πιαῆ, ννῆδΐ 15 ἴΠ|5 21. 22 

βαγίησῖ" ἴα γε πᾶνε ἴῃ ἴῃς ἰαπά οὗ ἴβϑύδεὶ: “Ὑπὲ ἀαγ8 ρὸῸ 

Ὀγ, δπὰ πο νίϑίοη ἰ5 {1|6||εἀ 15 Ὑπετείογε, δὰῪ ἴο ἴπεπιὶ: Τὰ 23 

βϑᾶγ5 ἴῃε [οτά, ΪἩνΗ : 1 νν}}} πηᾶϊκε {Π|5 βϑαγίηρσ  σεᾶβ6, δηα ἰΐ 514]] 

Ὀὲ πο ἰοηρεῖ τερεαῖθδα ἴῃ ἴϑδγδεὶ ; Ὀυῖ δὰν ἴο ἴπεπὶ: “Τῆς ἀδν8 

25 ἴα αἵ παηά, δπὰ τῃε [Ἰβπλεηῖ οὐ ἄνεγῦν νίϑίοη.Ὁ Πέτα 5411} θῈ πο 24 

ΙΟΠΡΕΥ δΔΥ ναίη νίϑίοη οὐ ἢαϊίατίπο αἰν παίίοη 3 ἴη ἴῃς πραςῖ οἵ [(ἢξε 

Ηουϑε οἵ Ιϑγαεὶ. Εοσγ 1, Ϊηνη," ν|}} βρεαὰκ ἃ νοσαά, δπὰά 1ἴ 5141} Ὀὲ 25 

Ῥεγοσγπιεα, τ 51Π4}} θὲ πο ἰοηρεῦ ἀεϊαγεά,; γεᾶα, ἱπ γόουγ ἄγ, Ὁ 

τεθε]]οι5 Ηουϑβε, 1 Ψ|] βρεὰῖκ ἃ ψοτγά δηᾶ ρεγίογπ). 1,75 ϑδαὰγβ8 [ῆῃς 

30 1 ογά, Ϊηνη. 

ΤΏφη {195 ψοτγὰ οἵ ΪΉΝΗ οᾶπὶα ἴο της: δοὴ οἵ πιᾶη, ὈεΠοΪα, 26. 27 

τῆς Ηοσοιιϑε οὗ ἴϑγδϑὶ δαὰγν: Τῆς νίϑίοη παΐ ἢῈ 5665 15 ἰοὺ πΊδην αδγϑ 

φμεδεθθθοξο.-- - - 

12,25 “ΜΠ σρϑαῖκ (αὶ νος ἢ τ4 

2 



12, 28-14., τό -οὐεόνε» χεβιεί χρεθοοες-- 18 

12,28 ἤεξηςε, ἀπά ΠῸ ρῥγορἤεϑίος ἰοὺσ γεπιοῖς {{|ὲ5. Ἰπεγείοσε, σὰν ἴο {ΠῈΠ|: 

Τῆι 9ὰγ8 ἴπε [οτά, Ϊηνη: Νοπε οὔ πὶ ννογάς 5}41]}] θὲ δην 

Ιοηρεῖ αείεγγεα, ίογ 1 νν}}} βρεαὰῖκ ἃ ννογά, δἀπὰ 1τἴ 541} θὲ ρεγίογπιεα, 

δᾶγ8 ἴῃε 1 ογὰ, ΤΉ νη. 

13,1.2 ΕἸΠΕ σαπὶὲ ἴο πΊὲ {Π1|5 νοσγα οἱ ἴηνη : δοη οἵ πιδῆ, ργορῆεϑν 

ἀραϊηδῖ [ἴῃς ρῥγορῇεῖβ οἵ ἰϑγδεὶ,; «ργόρῆεβϑγ᾽, δηα δᾷὰν «ὁ [{Πεπ|-»:ἢ 

ΔΗδαγ ἴΠες νογὰ οὗ ηνη: Τῆὰς 8ᾶγ5 ἴπε Ιογά, Ϊηνη: Νῆοε ἴο 

[ῃο56 ννῇῆο ριόρῆξεϑθυ ουἱ οὗ ἴπΠεῖγ οννὴ πιπᾶβ ἀηα δοσοογαϊησ ἴο ννῆδῖ 

4 ἴπεν πᾶνε ποῖ 5εεη!}8 [πΚεῈ |6οκαὶς οἡ γυΐϊῆς ἄγε ἴῇγ ργορπεῖς,, Ο 

ς ἰσγὰϑ]. Υο πιοιιηΐ ποῖ ἱπῖο ἴπῸ6 Ὀγόδοῇ, ποῦ Ὀυι ἃ 4 ναὶ ίοσγ {πε 

Ηοιιε οἱ ἴΙϑδϑγαεὶ, ἴῃαΐ γε πᾶν απ ἃὕρ πὶ Ὀαῖιϊα οἡ ἴπε ἀἄδν οὗ 

6 Ϊηνη.5 Τῇον 866 16]Ὲ νιϑίοηθ δηα ἴπεν «αἰν!πε» [165,3 ϑαγίηρ : “ΪΉΝΗ 

βαγϑ, ΏΕη ΙΉΝΗ [πᾶ9 ποῖ 5εηΐ ἴπεπι, δπὰ ἴπεπ ἴπεν ὄχρεοῖ τἢς 

7 {ἸΒ]πιεπὶ οὗ {πεῖγ ννοσάθ.Ό [ὴο γὲ ποῖ 8ε6ὲ ἰἄΪε νιϑίοπβ δηὰ ευῖεγ 

ἱγίησ αἰνίπαιιοηβ, βανηρ: “]ΗΝΗ δαν5, ψνΠεη 1 πᾶνε ποῖ βροκβεηῦ 

8 Ἰπεγείογε τ ϑαγ5 ἴπε ΤἸογά, ΙἴΉνΝΗ : Βεοδιιδε γε σρεὰκ νην 

ἈΠα 866 [Ἰε5, {πεσγείογε Ὀεῃο]α, 1 δἂπὶ δραϊῃηϑῖ γοιῖι, βδϑαγθ ἴῃε 1] ογά, 

9οΪηνη. Μν δμαπᾶ 5141} Ὀὲ αραϊηϑδῖ {ἴπ6ὶ ργορῃεῖς ψνῇο ἢδανε ἰα]6 

νίϑίοηβ, 8η4 ννῆο ἀϊνίπε [1ὲ5; {πον 504}}] ποῖ Ὀὲ ἱποϊπ θα θὰ {πε 

ΔΘΒαΠΊΌΪΥ οὗ ΠΥ ῬῬεορίε, ποῦ θὲ ἱπϑορεα 'ἰπΠ ἔπε τεριϑῖεγ οἵ τῇς 

Ηοιιβε οὗ ἴϑγϑεὶ ;6 ἴο {πε ἰαπὰ οὗ ἴϑγαεὶ {ΠῸῪ 514}}] ποῖ Ἴοπια; δηά 

Ιο γέ 5141] ἰεαᾶγσῃ ἴπαὶῖ 1 ἂπὶ ἴπε 1ογά, Ϊηνη. Δ μεγεας {πεν ἰεδαὰ πν 

Ῥέορίε αϑβῖγαν, ϑαγίηῃσ “Ῥεδσε! "" ἤδη ἴΠεγὰ 15 Ποὺ ρξᾶςε, δπάα, τ 

11: 5016 Οοὔδ διὰ ἃ νναἱϊ, ἴπεν νυ ῃϊτενναϑῇ 1ἴ,7 «Ππεγείογε., δὰ ἴο 

{[ποϑὲ ψῆο ν᾽ ἰζενναϑῇ [ἴ:- ὙΠεγε 54} θὲ ἂῇ ονεγινν εϊπηηρ γαίῃ, 

ΔΩ « ν}}} οοπηα- Παιϊσῖοηες," δπα ἃ ἔπποι5 νη 514}} «τυγοῖ ἰοσίῃν, 

12 ἀηα ὈεΠοΪά, ἴπῸ νν41} 5141} (4}} ;8 9411} 1 ποῖ «ἴπεη. θὲ βαἱά ἴο γοι: 

13 εγε ἰ5 ἴῃς ν ϊτονναϑῇ ΠΟ ἢ γε δρρίιεα ἴο τ} Τπετγείογε, {π5 

5αγγ5 ἴπε [ογάὰ, ΪἴΉΝΗ : ἰπ πὶν νγαῖῃ 1 ν}}} ἰεῖ Ἰοοβα 4 ἔπποιι5 ϑἸπά, 

ἃη ἴῃ ΠΊΠς δῆρεῦ ἴπεγε 51Π4]|}] ὈῈὲ δὴ ονεγνῃεϊπηηρ γαίῃ, πα ἰη 

14 ίυτν -1 ν}}} Ξεηα- παι ]σίοπμεβ ἴο σοπϑιπὶεὲ 1 50 ΨΜη|Π1 Ὀγεακ ἀόοννῃ 

τῆ6 νν4}} ννῃϊο ἢ γοὺ πᾶνε νι ςενναϑῆςα, ἀπ οαδὶ ἰἴ ἀονῃ ἴο {πε 

στοιιπά, δηα 15 ἰουπαδίοη 5141} θὲ ἰαιὰ Ὀάᾶγε, ἀπά 1 5141} (411, δπὰ 

γε 514}} θὲ οοπϑυπιεα ἰπ ἴῃε πραάπὲ οὗ ἴἴ, ἀπά νὰ 5141] ἰοάγηῃ [δῖ 

Ι5 1 δῇ ἴηνη. Τπὺ5 ΜΠ] 1 5αῖε πιν' ἰιΓΥ οὐ ἴπΠ6 ν 4]}] δῃαὰ οἡ ἴποβα 

Ψηὴο ψὨϊτονναθ ἢ τἴ,,9 δηα «ἴ 514} θὲ ςαἱὰ- ἴο γοι: ιγμοῖο ἰ5 τῆς 

16 ψνᾺ}], ἀῃα νῃογο, τὲ ἴποϑεὲ ῆο ψ τε ϑ ἢ [ἴ, {πε ρτορῃοῖς. οὗ [ςγαεὶ 

ΜΠῸ ργόρμοθν. σοποεγπίησ εγαξαίεπη ἀπὰς 566 νιβίοῃβ οἵ ρεᾶσς (Ὸγ 

ἤεγ, ἤθη {Πεῖδ 15 ΠΟ ρόδοε ὁαγ ἴπε [ογὰ, ΪΉνΗ. 

1Δ.11 “1ἴ 5Π4}] (Α]} β ἢ ΙΓ ἢ. 51|4}] (4]]} 

ο 

ἰμω 5 

320 

35 
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ὅθε (Ῥεορβθεξεσδέσ. 

ΝῺ ἀο ἴδοι, 5οη οὗ πιδῆ, δεῖ τῆν ίαοε δραϊηϑί {πε αἀδιιρῃζογθ σῷ, 17 

οὗ [γ ρεορίεἰθ ψῇο ργοόορῇθθν ουξ οἵ {πεῖγ οὐ πιηάβ, δηα 

ἀο ἴοι ρορῆεθΥ δραϊηϑί {πεπὶΊ, απ 9ὰνῪ: Τῆι5 ϑᾶγ5 ἴῃε [1 οτά, 18 

5 ἴηνη: δος ἴο ἴπε Ψψοπιίεη ΨΠῸ 8ενν δηλ εῖβ ΣΟ 4} ννηβῖβ, δηά 

τα κε Π|1εἴ555 ἰοῦ ἴπε πεδάς οἵ ρεΐϑοῃβ οἵ δἌνεῖν πεισῃῖ, ἴο πυηῖ 

[ἵνε5 15 Απὰά γε ρτοίδηε πιεῖ 4 ἴο ΠΥ ρθορίε ίοσ παπαζιὶῖς οἱ Ὀδγὶεν τ 

8ΔΠη6 ρίεσες οὗ Ὀγεδα,}5 δῃηὰ νε ἰαν"β 1ῇοβϑβε ῆο δϑῃοιυὰ ποῖ αἷς, δπὰ 

ΚΘΕῈΡ αἷΐνε ἴποβϑε ψῇῆο σπου] ποῖ ᾿ἷΐνε, ΌῪ γουγ ἱγίπρ ἴο ΠΥ ρεορῖε, 

ιο ΨῆΟ ἰἰϑἴΐεη ἴο γουγ [165..6 Ὑπεγείογε 5 σὰν (Π6 [ογά, ΪΉνΗ : 1 20 

ἃπΠὶ δραϊηϑδί νόου ἀπλιϊεῖς νῃεγεν ἢ γε πηΐ ἰίνε5,", ἀπαὰ 1 ν}} ἴδαῦ 

{πεπὶ ἵγοπὶ «{Π 6117» αὐπηβ, απ δεῖ ετεθ ἴῇοβε ψνῆοπὶ νὰ πυηῖ," δηά Ζ2ι 

Ι ν}} ἴεασγ οη γοιγ Ἀ]]εῖβ, ἀπ ἀεἶνεῦ ΤΥ ρεορὶς οιἱσ͵οοί γοιιτ 

απ, δπὰ ἴπεν 5914]|}] πἢὸ ἰοῆσεῦγ Ρὲ πῃ γοιγ ἢδπα ἃ5 ὑσῸῪ ; δπὰ 

15. γὲ 5Π4}1] ἰεαάσῃ (παῖ 1 ἂπὶ Ϊἑηνη. Βεοδιιϑὲ γε -αἰβοουγαρε» "7 [ΠεῈ 22 

ἤδαγὶ οἵ {πε τἱρῃίεοιβ νὴ [165 νηεη 1 πᾶνε ποίῖ ἀϊδοουτγαρεαά ΠΙΠῚ, 

Δηα σἰγεηρίμδη 7 [ῃς Παπά5. οἵ {πΠε6 ψιοκΚεα 5οὸ ἴπαΐ ἢς 51.411] ποῖ τιγῃ 

ἔγοπὶ ἢ15 εν}] νὰν δηᾶὰ ὲ βανεὰ αἷϊνε, ἱπεγείογσε γε 514}} πὸ ἰοῆρεζγ 23 

566. ἰἀ16 νϑίοηβ, δηα ρῥγδοίίΐςα αἰνπαΐίοηβ, Ὀὰς 1 ψ}} ἀεἰνεῦ ΤΥ 

20 ΡΘορίε ουξκό οὗ γουγ Ππαηά;"ὅ δηα γε 5}4}} ἰεάγῃ ἴπαϊ 1 ἂπὶ ΪΉνηΗ. 

Ζβε Ξοτὸ το ποΐί ἀπσιοένς δοίαίέτο. 

ΝῺ οσογίδιη οἵ ἴπῃε ΕἸάθγβ οἱ ἴϑγαθὶ ᾿απὶὲ ἴο πι6, δηά αἴ ἢ σ4,1 

πε. ΤὙπεγευροη {Π|5 ννογά οὗ ΝΗ σδπὶὲ ἴο πιὸ: ϑοῇ οὗ 2.3 

πιαη, ἴπεϑε πιθὴ ἤᾶνε ἴακεη {πεῖὶγ ἰάοἷς ἴο {πεῚῚ ποαγῖ, δῃ πᾶνε 

25 δεῖ ἴῖὴ {πεῖγ ραίῃ [6 συ ]πρ-]ΪοοΚ οἵ {πεῖὶγ ἱπιαιν ;2. 58.411 ἰεΐ 

τγ 56 1 ὈῈ σοηβυ! τε ὈγῪ {πεπιῦ32 ὙΠογείοτα βρεὰκ ψ ἢ ἴΠπεπὶ, ἀπά 4 

5ΒΔΥ ἴο {πε: Τῆι ϑαγ8 {πὸ Τοτά, ΪΉΝνΗ : Απν πιαᾶη οἵ ἴΠς Ηοιιβε 

οἵ Ιϑύδθὶ ψῆο 5Π4}} ἴακε ἢ5 ἸΙάοἷ5. ἴο 5 Πεαγῖ, δηὰ δεῖ ἢ Πἰὰ ρα 

{πῈὸὶ δ[υπΊΡ] ]ησ-]ος Κ οὗ Πἰ5 ἱπισυ!ν, ἀπα 514]} σὸ ἴο ἃ ρτορπδεῖ, 1, 

30 ΉΝΗ, 101} δῆϑννεῦ ΠῚ πηγϑβεῖΐ,4 δοσογάϊησ ἴο ἴπε πλυ!πτὰἊε οὐ [115 

ἰάοἱς, [ῃαι 1 πιὰν 8εῖζε ἴπε6ὶ' οιιδε οἵ ἴϑύδεὶ Ὀγν {πεὶγ Ποαγῖ,5 Ὀεσδιιθε 5 

ἀούξοθβϑαβο-. ----- 

14.,18 “Ν}}} γε υπηΐ 5οιιἷβ ἴο ΠΥ ρθορῖὶθ, απα Κϑορ 8οιιῖἷ5 αἰϊνθ ίοῦ γοιιγϑοῖνοβ } 13 
- 

20 8.45 ὈΙΓγάϑι 



14.6- ι8 ---αὐμξα- κεβίεί κούεοις.-. 20 

14,6 ἴπεν πᾶνε δραημάοπεά πιὲ ίογ 411 {Ππεὶγ ἸΙ4οἷ5. Ὑπεγείογε σὺ ἴο {πε 

Ηοιιϑδε οἵ Ι5γαεὶ: Τῆυς 9αγ5 {πὸ Τοτά, [νη : Τυγὴ γε, ἴυγη νὰν 

ἴτοπὶ γόυγ ἰ4οἷ5, δἀπα ίγοπιὶ 411 γυυγΓ ροπηπδῖοηβ ἴὰγη γόουγ ἔίαςε 

γ ᾶνᾶγ. Εοτ, δὴν πιᾶη οὗ ἴπε Ηουβε οἵ ἴϑγαεὶ, ογὔ οἵ πε αδἱίεῃϑὅ 

[αὶ ἀνε] ἴῃ ἰϑγαοὶ, ννῆο 914}}] δραπήίοῃ π|6, δαπαᾶὶ ἴαϊκε ἢ τ΄οἷς ἴο 5 

15 ποαγῖ, ἃἀπα εἴ ἴῃ ἢἷ5. ραῖῃ ἴῃς ϑῇιπιθ] ησ-οςΚ οἵ ἢϊ5 ἱπιχυγ, 

ἈΠ 51Π4}} σγσοὸ ἴο ἃ ργορῃεῖ παῖ ἴπΠε ργορηεϊ πᾶν Ἴοηϑι]δ πιὲ ίοῦ 

8 πιπὶ, 1, ΪΉΝΗ, Μ} ἀηϑινογ ΠΙπὶ πιγϑεῖζ: 7 1 Μ}] δεῖ πὶ ίαςε δραϊηβῖ 

τα πιαη, δπαὰ -πιακε- ἢπὶ ἃ βίρῃ δηά 4 Ὀγ-νογά, δἀπὰ οὐυϊ πὶ οἵδ 

ἴγοπΊ ἃπιοηρσ ΠΥ ΡεΟρΐε; γε 5141}} ἰεάγῃ ἴῃαΐ 1 πὶ ΤΉ ΝΗ. Ιο 

Φιορβείδ νοβο ατὲ δεξείυνεδ. 

9 ΗΕΝ ἃ ρτιορπεῖ 15 ἀεςεινεα δπὰ βρεακβ ἃ νογά, 1, ΪΉνη, ἴᾶνε 

ἀεςεινεα ἰῃδὲ ρῥγορῇπεῖ, απὰ 1 ν}}] βσἰγεῖσ ἢ οὐὔἵ τὴν παπᾶ ἀρσαιηϑῖ 

το ἢϊπ), δπαὰ ἀεϑίσου Πιπ|9 ουξ οὗ {πε πριάσξι οὗ πὶν ρεορῖε ἰϑσγαε]. Απὰά 

{ΠῸν 5Π4}} Ὀεαῦ {πεὶγ ρυηιϑῃπιεηῖ ; 845 ἴπε Ρυπιϑῃπηεηΐ οὗ ἢὶπὶ ΠΟ 15 

11 σοηϑι 15, 580 541} Ὀὲ ἴΠδ ρυπιβῃπιοπῖ οἱ ἢϊπὶ ψνῆο ρῥγορἤεϑίεβ, {παῖ 

{πὲ Ηοιιβξε οὗ Ιϑγαεὶ πᾶν ΠΟ ΠΊΟΓΕ σὸ δϑίγαΥ ἴγοπΊ) ΠΊΕ, ΠΟΙ ΔΠΥ͂ 

ἰοῆσογ θὲ αεπὶεὰ ψἢ 411 {ΠΕῚΓ γαηϑσγοβϑϑίοηβ; θὰ ἴπεν 541} ΡῈ 

ΠΥ ΡΕορΙς, απαὰ 1 ν}} θὲ {πεὶγ ἀοά, 54γ8 ἴῃς [ογὰ, ΤΉ νη. 

ἢ (ϑιεβεὸ (Ἰαΐέοι ἑαπποί θὲ ϑαυέδ ΒΡ α ει Φοοὺ (ῊΠϊέη. 

12.13 ΗΙ5 νοτὰ οὗ Ϊηνη Ἴαπὶς ἴο πιὲ: ϑοῃ οἱ πῖδπ, Πἶ ἃ ἰαπα 5ϊπ 

ἀρσαϊηϑῖ πὲ ΌΥ δοίησ δι  Π σϑῖν, ἀπ 1 οἰγεῖοἢ οἷἱπιγ παπὰ 

ἀραϊηβῖ ᾿ἴΐ, ἀη6 Ὀτγεακ 115 ἰδῆ οἱ Ὀγεδα, ἀπὰ Ξοηα ἰαπηης ἰηΐο [ἴ, ἀπά 

14 οςυΐϊ ΟΗ͂ ίτγοπι 1 πιαη πα Ὀοασῖ, τ {ποθ [ἢγοο πηὸπ, Νοασῆ, δηϊοὶ, δπὰ 

700" νέγε τῇ τὸ), {πεν νου] Ὀν τμεῖὶγ πρῃϊθουβηθβδθ. βανε {Πεπηβεῖνεϑ 25 

15 «Αἰοπε-, ϑαγ5 ἴῃς [ογὰ, νη. {1 βδεπὰ νὰ Ὀεαβϑῖβ τπγουσιουῖ τῃς 

ἰαπὰ δπηὰ {πεν ἀερορυϊαῖς 1, 50 ἴπαϊῖ ᾿ἴἴ Ὀεσοπὶε νναδῖο ἀπ πὸ οὔς 

16 ρᾷ55 1ῃγοιρὴ τ θεσδιδὲ οἵ ἴπε Ὀεαλϑῖβ,--- του ἢ τΠ65ὲ γος πιθη  Ὸ ΓΕ 

ἴθ τῷ, Όν τὴν [ππὸ11 σαν ἴπΠεῸ6ὶ Ἰογά, ΝΗ, {πε νοι] δανὸ πεῖ ΠῈγ 

50Π5 ποῖ ἀδιυσῇῃϊζεγο,; ἴεν αἷοπς οι] θὲ ϑανοά, απα τπὸ ἰΔηα νου] 0 

17. θὲ ναϑῖο. οὖ, [Γ1 βϑεηα ἃ 5" ογὰ ἰηἴο ἴπαϊ ἰδηὰ, δπα ξὰν: ““ϑννογα, 

18 ρᾳ55 ἴἤγοισῇ ἴῃς ἰΔημα,᾿ ἀπ 1 ουΐϊ ΟΗ͂ ἴτοπι ἃ πΊιαη πα Ὀελϑί,--ὶ 

{Π5ς (ἔτος πιοη τς τη τ, ὃν πὴν [πὸ "1 σαν {πε ΤἸ ογὰ, [᾿Ἡνη, {πὸν 
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νοι] ἃ δανε πειῖπεγ 80η5 ποὺ ἀδιισῃίετα, Ὀυς {πεν αἷοπὸ ννοι]ὰ ὃς ζ4 

βϑανεά. οὖ, 1 ᾷξᾷΝΜᾷΨ ϑεπα ρεβϑί]εηοε ἱπίο {Παΐ ἰαηά, δηὰ ροιῖῖγ ουΐ ΠΥ 19 

ἴγΥ οὐ ἴἰ ἴῃ ὈΙοοά, δπηά οι οΗ͂ ἰτοπὶ ἰἴἃ πιαῇ δηά Ὀεαϑί,--τὶ Γ Νοδῇ, 20 

Δη16], ἀπὰ ἴορ ψεῦε ἴῃ 1, Όν πὶν {π|ὸὺ [1 οαὰγα ἴπὸ Τογά, νη, {πον 

5 ΜΟΙ θᾳνα ποϑιῖποῦ 50η ποῦ αδιρηϊεγ; ἴπεν Ὀν {πεῖὶγ πρῃίεουβϑη685 

νου σανε {πεπιβεῖνεβ τ] ηθ.. 12 , 

Απα 80, ἴμπυ8 θᾶγ85 ἴπε 1 ογὰ, ΪΉΝΗ, ἤονν πιο πιο 38. .5}4] 21 

{π|5 ΡῈ {π6Ὸ σα86., νἤεη 1 βεπα πὴν ἔοι ἀεααϊν ἡπρπιοηῖβ, [] Εαπηης, 

ΔΜ4 Βεαϑίϑ, {ϑιννογά}, δῃὰ Ῥεβέ]εηςε "6 οἡ [6γιιβα θπι, ἴο σαὰξ ΟΗ͂ [ΓοπΠῚ 

Ιο ἢοῦ πῆληῃ δπαὰ ὑεαϑ ! Απάα, 5ποιϊὰ ἴπεγὸ Ὀς ἰεῖς φυγνίνοῖς ἴῃ ΠΟΙ, 5005 22 

Δη4 αδιρῇηίζεῖθ, ηῆο ϑῃοιυϊά εἐβοᾶρεὲ ἀπά Ἴσοπὶὲ ἰογί ἢ ἴο γοιι, {πεη, 

ὙΠΘη γὲ 8εὲ {πεῖ γ νὰν αδπαᾶ {Πεὶγ αἀοίηρθ, γε νν}}} θὲ σοπϑοϊθα ἰοῦ 

(Π6 εν] (Παῖς 1 πᾶνε ὑγουρῃῖ οἡ 7εγιιβαίαπι, ἴοσγ αἱἱ παῖ 1 μάνα 

Ὀγουσῃῖ οἡ ἤεγῦ; ἴεν νν}}] σοηϑοΐϊε γου Ψἤεη γε 5ε6 {ΠΕῚΓ νὰν δπα 23 

15 {ΠΕῚΓ ἀοίηρδ, ἴογ γε Ψ1}Π ραγοείνε παῖ τ ννὰ5 ποῖ νιτουϊ σαιιϑε δαὶ 1 

αἸά ἃ}1 παῖ 1 αἷά ἴο πετ,.5 δὰγ8 τῆς 1,ογά, Ϊηνη. 

Ἰσταεῖῦ τοοτέβίεσα αα ἔβὲε (ὃ (ϑίηε. 

ΗΙΘ ννοτά οἵ ἴΉΝΗ οᾶπιὲ ἴο πὴξ : 5οη οἱ πιᾶπῃ, οὗ ννῆδί ιι56, ἰῇ σ:5,1.2 

σοπΊραγίβοη ψ ἢ οἵπεγ νοοάβ, 15. ἴπαὸ νοοά οἵ [ἢς νίηῆς, τῆς 

20 Ψ|Ἃἃ 5ἴοοϊκς “οἵ τῆς ἰογεϑῖῦῬ" [5 [ἴ νοοα υβεα ἴο πιακῈ δηγιῃϊησὺ 3 

ἰ5 ὄβενθῇ ἃ ρεὲρ ροΐ ίτγοπι ἴἴ ἴο πδηρ ἃ νε556] οη  [{ 15 [τοννῃ ἰηΐἴο 4 

(ῆ6ς ἤτε ἴο Ὀ6ὲ οοηϑυπιοά: [τἣ6 ἤτε σοπϑιηὴθς 5 ἴνο επάβ, δπα ιἴ5 

Π]α]6 15 Ὀυγηΐ ἀρ; 5 1 τῇδ δὲ ίογ δὴν νοῦκὴρΡ ΔνΠεη 1ἴ 15 ν ΠοΟΪς, 5 

ἰ 5. 5646 ἰογ ποίπιησ ; ον πιυσῇ ἰε85 δὴ τ θὲ ρυῖ ἴο δὴν 58 

25 ἡ Πεη ἤγε [845 σοπβιμησα ἰἴ δηὰ ἰἴ 15 δυτηΐ υρ! 

Τπεγείογε {πι1ι5 σὰν ἴπΠ6 Τογά, Ϊηνη : Α5 ἴπε ψνοοά οὗ ἴῃς νν]ὰ 6 

ν ΠΕ" [5 ἀοἸίνεγεα το {πε ἤγε ἴο θὲ σοπϑιιπ)οα, 8580. (ο 1 αεἰνοῦ ὑρ {πε 

᾿Π ΠΡ Δηἴ5 οὗ 7εγυβαίεπι; 1 νν}}}] σοῖ τῆν ίασς ἀραδϊίηϑί ἴῃεπὶ; ἴπον 7 

ΔῈ σοπὶε οι οὗ ἢἤτγε,: δηα ἔγε 5141] σοηπϑιιπὶς ἴπεὲπ|, δηα «-[ἢδν» 51Π4]] 

30 ἰδάσηῃ {παῖ 1 δηλ ΉΝΗ ννῆεη 1 δεῖ πὶν ίασε δραϊηϑῖ τπΠθπὶ ἀηα τδκε 8 

{πὲ απ αἀεϑβοίαϊε, Ὀεδσαιιβὸ {πεὲν πᾶν θθὸπ υπίφιΠ{ὰ] ἴο πε, ϑδᾶγϑ8 

{Π6 Τοτὰ, ΪΗΨΗ. 

ἀπεόγοχριξο.---.ς-- 

15. 6 “νῆϊςῇ 



16,1 -- τό -οοφεϑεξα. Θχεβίεῦ οχερθθνις--. 22 

“ετυσαΐομι ἔβε (Δηξαίεβμ ϑροισε, 

16,1.2 ὈὕΕΤΗΕῈ οαϊπε ἴο πιὸ {Π|5 ννογὰά οὗ ἴηνη: ὅοη οἵ πιδῃ, 5εῖ 

. ἢ ἰοσἢῃ Ὀείοτε 7αγιιϑα απ ΠΕΡ Δροπιηπαίίοηβ, δηαὰ 88Ὺ: Τῆυβ ϑδᾶγ85 
τῆς 1ογά, νη, ἴο εγιβαίε: Τῆϊπε οὐρίη δπὰ (ἢν παν! ἀγὸ ἰτοπι 

1πε ἰαπὰ οὗὁἩ {πε (απαδηίίεβ : (ἢν ἰδίμετ νὰ 'ἅπη. Απιοηϊΐε, ἀπά τῆν 5 

4 τοῖο ἃ Ἡϊε." Απά δ5 ἴο τῆν παίϊνιν, οὐ ἴπεῈ ἀὰν ἤθη ἴποιι 

ναί Ὀούηῃ την σογὰ γγὰ5 ποῖ οιΐ, που τιναϑὲ ἤοΐ νναϑῆεα ἴῃ ννδίεγ 

ἴο οἶδδηβε ἴπεο, ἴπου νναϑῖ πεῖ Πεῦ 54] 1663 ποῦ ϑνδάαϊεα. Νὸο ευςε δὰ 

Ρν οἡ ἴπθο ἴο ἀο οπε οὗ [ἢε56 {{ππρ8 οιἱξ, οὗ σοπηραϑϑίοι ἰοῦ ἴπεε, 

Ρυΐ τποι νναϑὲ σαϑί ἔοσῖἢῃ ἴῃ [Π6 ορεη βεϊά, ἰπ σοπίεπιρί ἴον ἴῃγν ρεῖ- τὸ 

6 50οῃ, οἡ {πὸ ἀν νπεη ποι νναϑὲ θογῆ.4. Απαᾶ ]1 ρδϑϑεα ὃν ἴπεε, δηὰ 

81} ἴΠδς6 εἰγίηρε 1 τὴγ Ὀἱοοά, ἴο Ὀὲ ἰτοαάάξη ὑπᾶεῦ ίοοῖ, δπὰ 1] 

βαιά ἴο ἴπδε θη που νναδὲ ἴῆιι5 ἱνίηρ. ἴῃ τὴν Ὀ]οοά: [ἀνε] 

«γουρς ἴπδῈ ὕρ» -.«4η4- τηλάε ἴπεε κα {πε στον οὗ {πε δΒεϊά: 

ἴπου αἰαῖ νναχ ἂπα στονν Ὁρ, δπα αἱ βὲ αἴΐαιπ ἴπε ἀσὲ οἵ πηδῦγίαρε»: 15 

τῆν Ῥοβοπὶ ννὰ5 ἰογῃηξεά, δῃηα ἴῆν ἤαὶγ ννὰβ σύονῃ; θυΐϊ ποὺ ννεγῖ 

8 ΠαΚεα δηὰ ὑδᾶγε.5 Τηεη 1 ραϑϑεα ὃν ἰῆεε, απα ϑἂνν ἴπες, δπα ἴο, 

ποι αάϑὲξ οοπὶα ἴο πε {{|ὲ οὗ πιαῖγίαρε; δπὰ 1 βϑρεδα πὴν 5κιτῖ 

ονοῦ ἴπεε,6 δπά ἼἽονεγεα τῆν παϊεάμεθθ, δἀπὰ δννοῦε «ες πιάγγίαρε- 

νονν- ἴο ἴῃεε,7 δηᾶ επίεγεα πο ἃ Ἴσονεηδηΐ ἢ {πεὸ,5 θὰν [ῃς 20 

9 [,οτὰ, νη; ἴπιια ἴπου Ὀεσαπιεϑί πληθ. 1 Ὀαΐπεα {πες ἢ νναΐογ, 

ῖο 8η4 ννάβῆεα την Ὀίοοα ἴοπὶ ἴΠερ, δἀπαὰ δηοϊπίεα {πεὸ ἢ οἱ]. 1 

οἰοιῃφα {πεὸ τ εὐ τοί ἀεγεα σαγπηεηῖθ, αηα 5ηοα ἴπεςὲ ν ἢ ἡαξηαο.- 

11 5Κίη, δηα σιγτάεα ἴπεε6 ἢ ἔπε ᾿ἴπεη, απ τορεὰ {περ 1ῃ ι5Κι.9. 1] 

ἀβδοκεὰ ἴτπε6ὸ ψ ἢ οτγπαπηεηΐῖθ, ρυζεπσ Ὀγαςσαϊείσ οὐ ἴΠπΠ|πῈῸ δΥΠΊ5, ἃ 25 

12 σἤδίη ἀρουΐ ἴν πεοῖκ, ἃ τίηρ ἴθ (ἢν ποβε, πίηρδ 11 {Π|πῸ δαῦϑ, δηά 

13 ἃ βρίεπαϊἃ ογσγονγη οὐ ἴγ ἢεαά. Τῆι νετῖ ἴποιι δαογηεα ἢ ρσο]α 

ΔΠα 5νεσ, ἀπ οἱοῖπεα ἢ πε ἰἰπϑη, ν5Κι, δηα] επλργοιίάογν ; ἀπ 

αΙάςι εα ἔπε ἤουγ δηὰ ἤοπεν δηᾶ οἱ]; δηα αϊάξςί ννὰχ νεῦν Ὀδαδιτ- 

ι4 1.56 Απαᾶ τὰν τεπονη ψεηΐ ἰοσί! απιοὴρ πε παίίοης ίογ τὴν 30 

Ὀεδιῖν τ; [ἴ ννὰβ ρετγίεος ΌΥῪ τδάϑοη οὗ {ΠπεῸὶ βρίεπαάοσ. ψπογον 1 

Θηάπςεα {Ππεὲ, 98ὰν5 {πε [ογα, ΤΉνΗ. ! 

15 Βυῖ τποὺ αἰαῖ ἰγυδῖ ἴο τῆν Ὀεδιιΐν, ἀπά αἰάἀϑέ ἴσα δ5. ἃ Πατὶοῖ 

οὐ τῆν τοποννῃ, δπά αἷς ἰανιϑῇ τῆν Παγὶοΐεθ οἡ ἔνεῦν οὴς ννῇο 

16 ρᾳ556ε 4 Ὀγ.}3) Του τοοϊκεδί την σαγπηεηΐβ ἀηα πιδάδϑδὶ ἴπεῸ ΘἤΓΙ ΠΕ 5. 35 

οι 

ἋΣ 

16,6 “Δηὰ 1 Ξςαἰά ἴο ἴδε οἰγίηρ. ἴῃ τῆν ὈΪοοά: [ἐἱνα! 
κ 

12 θαπα αϊάςι ργόθροῦ υπΐο γογαὶ θϑοίαϊετι Ι6 γίο πῖπι|ὶ ἰΐ ν}}} 6 τά 



οωι 

Ι[ο 

15 

25 

8320 

16, 16 

.27 

322 

23 -“αϑεθν  χεβίεῦ «Κῶ θ5....-- 16, 17 -- 34 

οἵ ἴῃς ρίεςαβ,,5 δαπὰ αἱάξί ρίαν {πε παγίοῖ πεσε." ὍΤὭοι ἰοοκαβί ἢν 

[αἰτ ογπαπιεηΐβ οἵ ροϊα δπὰ ϑἰΐνογ, ν  ἢ 1 Παά σίνεη πε, δπαὶ πιαάδϑί 

τπεεὲ ἱπιᾶρὲβ οὗ πιδη,"}7 δηὰ αἱαξί ρίαν ἴῃς ματὶοῖ ἢ {πεπὶ; {π|ηὲ 

επιργοιίάθγεαὰ ρσαγπηθηΐβ ἴποιι αἰαῖ ἰακε δηὰ αἱάς τοῦὲ {Πδπὶ; πηὶπὲ 

ΟἹ ἂδηά πηης ἱπσεῆθα ἴποι αἀἸαἀσῖ εἰ Ὀείογε {πὲπὶ; πῖν Ὀγοδα ψΠ]ς] 

Ι σάνε (ῆεε, {πε ἥπε ἤουγ ἀπηα οἱἱ δηὰ ἤοπον τ ψνποσονῃ 1 (δα {πεὰ 

που 5εζίεςε Ὀείογε {Ππὲπὶ ἃ5 ἃ ϑννεεῖ βανουύ,9" ϑαγβ ἴῃς Τιογά, ΪΉνΝΗ. 

ΤΠοι τοοκοϑὶ ἴἢγν δοὴβ δηά 1ἢν αἀδιρῇηῃϊεῖθ ννῃοπὶ ποὺ Ὀογοϑῖ πΊ6, 

αηἀ ἴπεβε ἀϊας τῃοῖιὶ βδούῆοα ὑπο {πεπὶ ἴο ΡῈ ἀενοιιτεα." Μνὰ5 

τὴν αγϊοῖϊγυ 850 5Π|4]}] ἃ {πηρ {παῖ ἴποι πλιϑὲ περᾶβ σαν ΠΊΥ 5005 

ΔΠηα ἀεϊίνεσ τἢῈπὶ ἃρ ὈΚΥ ἀενοίίηρσ ἴπεπὶ ἴο [Πῖη6 ἱπαρὲθ  Απα ἴῃ «Α]]} 

[πϊπη6 δροπιηδεοηβ δηπα τῆν παγϊοῖπεβ ἴποιι αἰ ἀςὲ Πενεσ σγεπιεθεγ {πε 

ἄαγβ οὗ ἴῃγ γουῖῃῆ ννῆθη ἴδοι νναϑὲ παῖε δηάδ ὕᾶγε δηα ἰαγοβῖ ἴῃ 

τῆν ὈΪοοά ἴο Ὀε ἰγτοάάεη πα δγ ἰοοῖ. 

Απά αἴϊεσ 411 τὴν νοκεάμπεββ (νος ! νοὲ υπΐο ἴπεε! δᾶγ5 {πε 

Ι,οτά, ἴηνη) ἴποιυ αἰασὲ ὈυΠ]ἃ ἴπδ66 δὴ αἰΐατ 5 δηὰ πηακε πες ἃ ϑῃσιης 

ΪΏ ΕΝ 5ίγεεῖ ; δ δνεῦν ϑἰγεαῖ-σογηεσ αἰάϑὲ ἴπου Ὀ.Π1ἃ τἢγ δἤσιπε, 

ΔΠηΔ τῇᾶκε ἴπγ Ὀεδυν δὴ δροηλπαῖίίοη, οὔἤξγιπρ ἴπγϑε! ἴο ἄνευ 

Ράϑϑεγ- γ, δηα πὰρ γὴν τγν Παγϊοίγιεβ. ὍΤῆου αἰαθέ ρἷαν [πε 

Πασγίοίῖ ἢ τὰν πεῖισρῆροτβ, {πε ϑδοηβ οἱ Ἐργρί,3 στεαῖ οἱ ἤξϑῃ, πλ}{|- 

Ρἰγιησ ἴῃν Παγϊοῖπεβ ἴο ργονοκε πὲ ἴο δηρεῖ. Απά δεῖϊπσ υὑπϑαῖεα, 

ἴπου ας ρἷαν πὸ ματίοι ψ ἢ τὴῈ ϑοη5 οὗ Αϑϑευτγία,5 δηὰ μανίηρ 

Ρἰανεὰ τὴς αγίοῖ ψ ἢ {Ππαπὶ ἴποι ννεγῖ 51] ποῖ βαίεαά. ὍΤῆθη μου 

ἀἸάϑε οχίεπα τῆν μαγίοισυ ἴο {πε ἰαπα οὗ ἰγαβῆς," 6 (ῃδί δα, Ὀιὲ ἐνεη 

{Π|5 αἸά ποῖ 54ἴε ἴδε. ον σοηῃϑυπιθα ψνεγῖ ἴποιι ΌνΥ ρΡϑϑϑῖοῃ, 58 ν8 

τὸ Τογά, ΙἸἩνΝΗ, ἴῃ παῖ που αΙἀ58 41} {π|5, [πε ἀξεα οἵ δὴ δραπάοηεά 

Παγίοῖ, ἴῃ παῖ ἴποι. αἰάδέ ὈυΠ4 {π|πῈ6 αἰΐαγ δ Ἄνεῦυ σούηεσ, ἂπα 

πιακα την ϑἤγιπε ἴῃ ἄνεῦν δίγεεῖ Γ Βιυῖ ἴῃ {παῖ ἴποιι. αἰαςὲ 5ςοῆ αἵ 

ἔτεα ἴμοιι ψνεγῖ ἀηΠ1Κὰ ἃ πμαυ]οῖ::" ἴο 411] Παγοῖβ γᾶς ἀγα σίνεπ, ν πεγεαβ 

ἴῆου ρσανοβὲ τῆν ρἱῆς ἴο 411 τῇν Ἰονεῖβ, ἀπά ἀϊάξε Ὀπῖρε {ῃἢεπὶ ἴο 

16,17 

σοπια ἴο ἴπες ἔγοπὶ Ἔνεῖν 5146 ἴοσ ἴῃν Παγοῖπεθ. Τὴν οσοπάιποϊ ννᾶ5 34 

σοηΐγατν ἴο (6 οσυβίοπη οἵ ννοπιθη, ἰπ παῖ ἴποιι «ἀἸἀ58 50] ο1Ὁ ἴο 

Παγ]οῖγν, δηα ννεγ ποῖ βο]ᾶοῖϊζεα, δηἀ ἴῃ ἴμαΐϊ ἴποιι σανεϑῖ γα, δπά 

Ὦϊγε ννᾶ5. ποῖ ρίνεη ἴπος,, 38 τῃιτι5. ννεγῖ ποι {πε σοηίγαγυ. 

ἀαοφιθέββο.- ---- 

ἸὯΘΥ αὔὸ ποΐῖ σοπηηρ, δηὰ ἴἴ 5}4}} ποῖ 6 1ὅ Ι9 δ δηὰ [1 ννὰ530 
“- 

γηα ὈΘΠοΪα, 1 οἰγοιςπεα οἷἷἵ πν Ππαπὰ ἀρδιηςῖ ἴπεθ 6, δηᾶ οὐϊΐ ΟΗ͂ ἴἢγ ροπίοῃ, δηὰ 

ἀρ! νεγοὰ ἴδ ὑρ ἴο {πὸ δῆρογ οὗ ἴποϑθὸ ννῆο Ππαῖθα ἴῆθο, ἴῃς ἀδυρῃῖογς οὐ 1ῃ6 
ΡΠ Π]Π5Έπ65, ν ῆο ννογῸ δϑπαπιοα οὗ ἴῇγ ναῦν, Ὑν Ὡ]Οἢ ννᾶ5- ἰοννάπ655 34 

ἧς 

ἢ6. αὐἀιϊΐζογεϑβ, ἢ ἃ Ὠιιϑυαπα, γϑοεῖνος 5 ΓΔΉΏΡΘΓΘ 327 



Ι6, 35 - 49 -αἰαϑέθα. κχεβίε ἸΘΙουνο-.-. 24 

Ι6,35.36 Ἰποτγείογο, Ο Ηδγὶοῖ, ἤθαγ {πῸὸ ννοτά οὗ Ϊηνη! Τῇῆιβ 5ὰγ5 {πε 

Ιοσγά, ΪηνΗ: Βεοαυβε τῆν ἢαϊοῖγυ ννὰ5 ἰανίβϑῆθα δηὰ ἢν πακθοθά- 

655 πσοονεῖεα ἴπ τὰν Παγίοϊτεϑ ἢ τῆν Ἰονεῖδ," δπα «-η» {πε Ὀοοῦ 

37 οὗ τἴῇγ βδοὴβ8 ψνῃοἢ τοὺ σανεδί τπεπὶ, {πεγείοσε 1 νν}}} δϑβεπιῦ]ε 4]]} 

τῃν ἰονοῖβ ἢ ψνῃοπὶ ποι τοοκεβὶ ρίδάβισε, 4}} ννῆοπὶ ἴπου ἰονεάί ς 

ΜΠ 411 ν οση ἴποιι μαϊεάςε; γε, 1 νν}}} δοβεπθ]ς {Ππεὲπὶ ἀραϊηϑὶ (ἤθε 

[τοπῇὶ ὄνεῦν 5146, δῃαὰ αἰβρίαν ἴῃγ πακεάμπεϑθϑ υὑηΐο {πεπὶ, δηὰ πεν 

38 5641] 566 411] τῆν παϊκεάπεββ ; 1 Ψ|] Ἰυᾶρε ἴπεεὲ 5 ψοπίθη ἵνῇο 

Ὀγοαὶς νεαάϊΐοοκ ἂαπά ϑῃξεα Ὀ]οοά αἵεὲ Ἰπαρεά, δῃά 1 νν}}} ᾿πῆϊοϊς οἡ πες 

39 ἴηΠ6 ὈΙ]οοαγν τεαυῖα] οὗ [ιγίουβ ᾿ἱπαϊρσηδίοη; 1 νν}}} ἀείνεγ ἴῃεε ᾿ἰπΐο τὸ 

{Πεῖγ παπάς, δπα {πεν 5141} ἴεασγ ἀἄοινῃ (ἢϊης «αἰΐαγϑ δηα Ὀγεακ ἀἄοννη 

[ΠΥ Θἤγίηα65, δηα [ΠΡ τῆν ραγπιεηΐβ ΟΗ͂ ἴπεε δηὰ ἴακε οηΐ τὴν ἰδὶσγ 

40 Δαοτητηεηΐ, ἀηα ἰεανε ἴπεὰῈ πακεα δηὰ ᾿ᾶγε; δηά ἴπεν 514}} Ὀγίησ ὺρ 

ἃ ποσί ἀρσϑίηϑδί ἴδε, δηὰ βδἴοης ἴπεθ ψ ἢ δἴοηθβ," ἂἀηα πεν ἴπεε ἴο 

4ι Ρίεςε9. ἢ {πεῖγ ϑννογάβ, απ Ὀιγη τῆν ἤουδεὲθ ΜΙ ἤγε, δηα .50.: ις 

ΡΌΠΙ5ἢ ἴπδ6 ἴῃ ἴῃς δρῃξς οὗ πῆδὴν ννοπιεη; δηά 1 Ψ]}] δίορ ἴῇν 

42 Ὠδι]οῖγν; ἢϊγε αἷδο ἴπου πα] πὸ ποῖα ρίνε.39. Τῆυβ Ψ}} 1 Ὀππρ 

43 ΤΥ [ΓΥ ἀραϊηβῖ ἴπΠ66 ἴο γεϑί 3. Βεοδιδε ἴῃοιι παϑὶ ἢοΐ γεπηεηθεγεα 

{πε ἀαγβ οἵ τῆν γοιῖῃ, ἀπά μαϑσὲ φγονοϊεάν πὲ ψ τ 411 {πεβὲ {πίηρο, 

Ι αἷϑδο ν1}} γεχυϊα ἴπδε ἴογ ἴγ ἀδεάς, βὰν ἴπε Τιογὰ, [ηνη.33" 20 

44 ΒΕΠΟΙΪά, Ἔνεῦν οπα ψῃο ιἰι5685 ρτγόνεῖρϑ 5Π4]} αιιοῖε [18 ργοόονεγο 

45 οὗ ἴπεε : “Αϑ {πε πιοίπεσ, 58οὸ ἴπε ἀδυρσπίεγ. Ὅπου τί ἴπεῸ ἀδιιρῆίζον 

οἵ (γν πιοΐμπογ, ννῆο ϑοογηθα ἤεῦ Πυβθαπα 34 δἀηα ΠΕσ ΤΠ] άγθη,35 δηὰ 

του τί τῆς οἰβίεσ οὗ [ἢν οἰδίεαγβ, νῇῆο ϑβοογηεα ἔπεῖγ Πυβραηάς δἀπὰ 

{πεῖν Ομ] ἄγεη. ΤῊν πιοίμεγ ννὰβ ἃ ἨἩΙΕΐΕ δηα τῆν ἰδ πεγ δὴ Απιοπίε; 25. 

46 ἴῃ]π6ὸ εἰ ἀογ36 οἰβίε ννᾶὰβ ϑαπιαγία, ἢ πε ἀδυρῇῃίογς,3"7 νηο ἀννεὶξ 

οὐ τῆς ποιῇ οἵ ἴπες, ἀπά τῆν γοιηρει ϑιβίογ, πο ἄννεὶϊξ οα πο βου 

47 οὗ {πεε, ννᾶὰ ϑδοάοπι, νἢ ἢεῖ ἀδιρῃίεγθ. Βυΐ ποῖ ἴῃ {πεῚΓ ννὰν8 

αϊάσε τπου νναῖὶκ, πού δοσογαϊηρ ἴο {Πεῖὶγ δροπιιπαίίοης ας ἴοι δςῖ 

(ἴπαὶ ψψεῦα ἃ 5π|4}} {π|πρ) ὰϊ που Ψψαϑῖ ποῦ σογγαρίῖ ἴῃ 411} τῆν 30 

48 αν9 ἴπδη ἴπεν. ΒῃῪ τῆν [{Π{π|. ϑαὰγ5 ἴπεῈὶ 1 ογὰ, Ιἴἑνη, τῆν σἰβῖου, 

ΘΟΘοη,, ΜΠ Πεγ ἀδιυρῃζετβ, ἢὰ95 ποῖ ἄοπε 85 ἴποιι, ψ ἢ την ἀδιιρῃ- 

49 ἴεγβ, παϑὲ ἄοπεθὲ. Βεῇμοϊά, {Π|5 ννὰβ ἴῃς δὴ οἱ τῆν ϑιβϑίεγ, ϑοάοπι: 

ΡΓάα, (αἰπεθ5 οὐ ὕὑγεδα, δη σᾶγοίεθθ δᾶ5865 ΨΕΈΙῈ ἴπΠ ΠΕ δηα ἢογ 

ἀδιρηζεῦβθ, ἀπα ἴῃς ροοῦ δηὰ πε ποαᾶν 5Πε ἴοοϊς ποῖ Όγ {πε Πδηᾷ ,38 ,)ς 

ἀθιέδθϑενβο.. ----- 

16,36 “δηὰ νυ 41] 1πΠ6 Ιἄοἷκ οἵ {ππη6 δοοπι παῖ οη5 
“Ἕ 

42 ϑαπὰ πὴν ἱπάϊρῃαίίοη 94]] ἀεραγί ἔγοπι ἴῃ 66, απᾶὰ 1 ν}}}] 6 αιυϊεῖ, αηὰ ν]] Ὁδ 
ΠΟ ἰοηροΥ Δ ΏΡΤΥ 32 

“- 

43 "πὰ παβὶ ἴοι ποῖ δα ἀδα ᾿εννάπεϑς ἴο 411] πη Δ ΟΠ δι Οἢ5 ὃ 
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25 --ἐφοῦπθα» κεβίεἴ «χρηθονυς-.- Ι6,5ο- 63 

{πεν νναχεά ρίοιιά, δῃηαὰ Ἴοπηπῖεα Δροπηπηδίίοη ἴῃ πὴν 5σῃῖ, δηα 1 16,50 

ἴοοῖς {πὲπὶ ἄννᾶν, 85 -ἴῇοιι- ϑαννεϑ. Νοῖ αἱ ϑαπΊαγία σὴ ἴδε Δ] δι 

οὗ τῆν 5η5. Τἤῃου ᾿αϑῖ σοπιηητεα τπῆογε ΔΡροχηηδίίοηβ ἤδη {πεν, 

Δηα δαϑὶ ιι5ῖ|ῆεὰ τῆν οἰβῖεσ ὈῪῚ 411] ἴῃη6 δροπιηπδίίοηθ. νυ ῃῖς ἢ ἴποι 

ἢαϑσὶ σοπηπμε. ο ἴποιυ 4ἰ5οὸ θεὰ ἴπϊης ἱρποπηην ἴῃ παῖ Ὀγ τῆν 

5η5 ἴῆοιι μαϑῖ ρεδαάξα ίογ ἴῃν ϑοἰβῖεγθ; [ἴῃ ἴπαϊ που αταάσί οὶ πιούα 

ΔροπηηδΌΪν τπᾶη ἴπεγ, ἴΠπΠεῪ ἴα πιούε τὶσῃΐεοιιβ ἴδῃ ἴποι ;3 ἀο 

[που αἰϑο, {πεγείογο, συβεγ οῃαπιε δἀπαὰ Ὀεαῦ {π|ηῈ ἱρποπλην Ὀεσδιιθα 

ἴποιι Ππαϑὶ ᾿ι58ῆε την 5ιβἴθγϑ. 

Βυΐ 1 ν}} τεβίογε {πεὶγ ἰοσίυπηθϑ, τῃ6 ἰοσίιης οὗ ϑοάοπὶ δηά ἤεγ 

ἀδιρῆϊοια δηα οἱ ϑαπιασία δηὰ ἤεὺ ἀδιρῃΐειβ, δηα «1 ν}}] γαβίογε 

τὴν ἰοσΐαπηε τορεῖπογ ἢ {Ππεῖγβ, ἴπδΐ ἴῇου πηαγϑῖ θεασ {Ππε Ἱσποπλην 

Δηαὰ Ὀὲ δομαπιθα 4 οἱ 41] ἴῃμαΐ ἴποι. ἢαϑὲ ἄοπε ἴῃ σοηδοϊίηρ ἴΠ6Π|. 

Τὴν 5ἰβίεγβ, ϑοάοπιὶ ἢ πε ἀδισῃηΐεγθ ἀηα ϑαπιαγα ἢ Πεγ ἀδιρῆ- 

ἴογβ, 5Π4}} θὲ τεϑίογε ἴο {πεὶγ ἰογπηεῦ εϑίδίϊε, δὴ το ἢ τῆν 

ἀδιρηζεῖ ὅῃα]ϊῖ Ὀὲ τοβίογσεά ἴο ἴῆν ἰογπιεγ εβίαῖεσ. Τὴν οἰβίεγ, 

ϑοάοχῃ, ννὰ58 ποῖ πηεπίοηεα ὃν ἴπδ6ὲ ἴῃ ἴπε τἰπ|ὲ οἱ (ἢν ργίας, Ὀείογε 

[ἣν «πακϑάπεϑ5».3 νγὰ8 αἰβρίαγε, 45 -πονν ἰἴ ἴ5, ἤθη ἴποιι ατῖ- (ἢς 
βΒοοῃ οὗ [ἴῃε ἀδυρπίετα οἱ «Εαο»ηγ43" «αηὐ- {πε αἀδιρῇηϊΐζετθ οὗ τῇς 

ῬΠΠΠΙστηε5. γτουηαὰ ἀρουϊζ πο ἴγεαῖ {πεεὸὶ ἢ δοούη. Τῃε ρεηδὶν 

οἵ τῆν ἰεννάμεϑβ δηα οἵ {πὲ δροηγπαίίοης ποι Ὀεδαγεϑί, ϑδᾶγ5 ΪΉΗ ΝΗ. 

Εογ [ἢ 5ὰγ8 [πε Ιογὰ, νη: 1 4ο ἴο ἴπεε 85 ἴπου [ιαϑί 

ἄοπε, ἰῃ {παῖ που παοῖ ἀεβριϑεα {πἰπεὲ οαἵῃ δηα Ὀγοόίκεη τἢν σονε- 

παηῖ. Βιυῖ Ϊ, “«ἀπἰ1κῸ6 τπ66., ΜῈ] τοπλεπιθεῦ τῆν σονεηδηῖ ΜΠ {πεὰ 

ἴῃ ἴῃς ἀἀνε οὗ τῇν γουΐϊῃ, δηά 1 νν}}}] ἐϑίδὈ ! 5} δὴ ενογίασεπσ σονο- 

παηῖϊ 9 νἱἢ {πε ; ἀπά ἴποιι 5αἰῖ γεπηθιρεσ τγ ννᾶγϑ, δηα 5ῃδ]ῖ ὈῈ 

Δϑθαπηθα ψῃεη που τεςσείναϑί τῆν ϑἰβίαγθ, [6 εἰάεγ δπὰ {πΠ6 γουηροῦ, 

ἤθη 1 σῖνε {πεπὶ ἴο ἴπεε 5 ἀδιισῃζεγβθ,β που σῇ ποῖ Ὀγν νίτῖιε οὗ τῇ ν 

σονεηδηΐ «ὙΠ πιο. Υδεα, 1 ν1}} Ἐϑίδ 5 τὴν σονεηδηΐ νυ {ἢ66, 

ἀηα ἴοι 514: ἰθάγσῃ {πᾶ 1 ἂπὶ ἴΉνΗ ; (παῖ ἴῆοι! πιαγϑῖ γεπΊ ΠΊΡΟΓ 

δηα 6 δϑῃαπιεά, δηὰ πένεσ ἀραίη ορεῃ ἴῇγν πιοιῖῃ ἰοῦ ϑἤδπια, ν ἤεη 

Ι(ογρίνε 6 (ἢ66 411 τπδὲ ἴῆου. παϑδὲ ἄόοπε, 5δὰγ85 {πε 1 ογά, ΙΗ ΝΗ. 

βϑεσεβδευβ ον... ----- 

«πᾷς 411 παῖ αγὸ 

τοιπηα αὔοιΐ ΠΟΥ 
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17,11-- 17 --ἰαϑίξο» δ χεβίεί χοιθεοιο-- “26 

ὅχλίε οὔ 7εἐδεβίαβ. 

Απ ΑἸ ροσυ. 

17,1.2 ΗΙΘ νογὰ οἵ ΪΉΝΗ οᾶπὶὲ ἴο πὲ: ϑδοὴ οἱ πιᾶῃ, ρυΐ ἰογῖἢ ἃ 

3 γι αἷς δηα ργοροιπα 4 ρᾶγαῦὶε ἴο ἴπε Ηοιιβε οἵ ϑγδεὶ, δηα 8δγν : 

1. 

Τῆς θὰγ5 ἴπΠε Ιοσγὰ, ΪΉνΗη : Α ρτεαΐῖ εαρὶε,; ἰοησ- νηρεα, Ὀτγοδά- 5 

Ρἰπίοπεα, ἢ {ὺΠ] ρ᾽απιαρε, δπαὰ οἱ αἰνεῖς οοΐοῦϑ, σαπὶὲ ἴο [,6Ὁ- 

4 ἀῆοῃ, δηα ἴοοϊκ ἂννὰν ἴπε ἴορ οὗ ἃ ὝἽἼβαδγ,3 ἴπε ἰορπιοϑῖ οἵ [5 

ἵνὶρθ πε ρῥἱυςκεά, δἀπᾶὰ οσαγπεάὰ τ ἴο ἴπΠε ἰαπα οἵ ἰτγαβῆς, .«δπα. 5εῖ 

5 ἴ τὴ ἴῃε εἰν οὗ πιετομδηῖβ.. Ηξς ἴοοϊκ 5οπὶὲ οἵ ἴμε ϑεεὰ οἵ {πε 

Ιαπα,5 απὰ ρἰαπῖεα 1 ἴῃ ἃ ἰεγιϊε ρθε] 8... .56. Βυν αρυπάδηϊ 5γεδπὶ5 

6 πε δεῖ τὸ δ5 ἃ 51|ρ,|, παῖ τὸ πρῃϊ βδργοιῖΐ δηα Ὀεδοοπης ἃ βργεδαϊηρ 

νίηθ οὗ ἰονν οἴδῖίυγο, ψνἤοθθε Ὀγάποῦος 5Ποι] ἃ ἴὰγπ τονναγαὰ ἢϊπὶ, δπὰ 

ἰῖ5 γτοοῖβ ΡῈ υὑπάού ἢίπιὶ, {παῖ τ πιρῆΐ Ὀεσοπλε ἃ νῖπε, δπα ρτγοάιιος 

Ὀγάηο μος δηα 5ῃοοῖ ἰοτίῃ Ὀοιρἢ5.7 

7) [Βιαῖ1 ἴδετε νὰ «ἀποίπεγ: ὃ σγεαῖΐ εαρὶε9 ψῇ ἰοησ νίπρθ δπά 

το κ Ρἰυπιαρσε, δηπα Ὀεηο]ά, ἴοιναγά Πιπὶ {Π|5 νὶπε Ῥεπίὶ [15 τοοῖϑ, 

Δηα ἰονναγα ἢϊπὶ 5επὶ ἰοσῖ ἢ 115 Ὀγάπο μεθ ἔίγοπὶ ἴηε θεὰ ἴῃ ψῃιςἢ τ 

8 ννὰ5 ρἰδηϊθα, {παῖ ἢς πιρῃΐ ναῖεγ τ Υεῖ νναὰ5 1 δεῖ ἴῃ σοοά 50]], 

Όγν αρυπαάληϊ νναΐογϑ," τῃδϊ 1 πιρῃῖ Ὀππρ ἰοτἢ Ὀγαποῆο5," θεαγ ἰγυῖ, 

9οαπά Ὀὲ ἃ ποῦἷε νῖπε. ὅϑδᾳνῪ ἴποι: Τῆι δὰγ5 ἴῇῆε ]ογά, ΪΙΉΨΗ : 20 

5141 τ ρίοβθρεγ ῦὴ 54}} πεῖ ποῖ ἴδαγ υσρ ἰἴ5 γτοοῖβ δηά ρίυςκ οἢ 

[5 ἔγαϊς, 50 1πᾶΐ 411 [15 βργουξίπρ' ἰεανθβ 5Π4}} ν πεν "5 πο ΜΠ] «{Πε 

οἴμετ. «ἀόο δυρῇῖ».3 ψ ἢ ϑἴοπρ απ ἃπα πιρῃϊνΥ Ποϑῖῖς ἤδη [ἴ ἰ5 

ῖο ΡἰυοΚεά ὺὃρ ὈΥν [ῖῃε τοοῖβ. Ϊἴ,ο, τ 15 ρίαηπιϊς ! 51Π4}} 1 ργοβρεγὴὺ 

514}} τ ποῖ νοῦ επ τς εαϑὶ νπα 5ἴγ Καθ 1{ἢ- τ ΔἸ ΠΟΥ ἴῃ [ῃς 25 

Ὀεὰ ΨΠαγεῖη 1ἴ 15 στονπηρὴ 

12 ΤΠεη τἢϊ5 Ψψογά οὗ Ή ΝῊ σάπια ἴο πια: ϑὰν ἴο ἴῃς τεθε! που ἤοιϑδε: 

Κηον γε ποῖ νῆδλίΐ {Π|5 πιεαηϑὺ ϑᾶγν ἴδοι : Βεῃο]ά, ἴῃεῈ Κιηρ οἵ 

Βαρνη οαπιὲ ἴο ογυϑαίθπι, απ ἴοοϊς ΠΕ Κιπρ ἀπά ἢεῖ ρῆηποαβ, 

13 ἅΠπ64 σᾶγηεα [Πδπὶ ἴο ἢῖ5. τονη οἰἷΐν οἵ. Βαρυίοθῃ. Ηδξς ἴοοκ οπὲε οἵ τῃς 

τογαὶ ἰϑπην, ἀηαὰ πιᾶάε ἃ σονεπαπῖ ἢ Πἰἷπὶ, ἀπά ἱπιροβεὰ δῇ οαίῃ 

14 Οἡ ἢίπι, )ηὰ ἴῃ6 πιρΥ πιο οὗ {πε ἰαπά 6 οαγγιεαὰ οὔ παῖ ἷἴ 

σῆς ΡῈ 4 ἰονῖὶν Κιησάοπι), ποῖ εἘχαϊησ [1561 τπαῖ Πε 5 πρηϊ 

Ι5 ΚΕὲρ δηᾶ πηδιηΐδιη ἢϊ5 σονεῆδηῖ. Βιυῖ πε τοθε]]εὰ δραϊηοῖ ἈΠ, 

βεπαϊησ δπθαβοδάογς ἴο Ερσγρῖ, δϑκίησ (ογ Πποῦϑεβ δηά ἃ ἰαγρε δγπΊν. 35 

514} ἢεὲ ν πο ἄοεβ δυςῇ {Πϊπρ ΡΙΌΒρεγ ὃ 5Π4}} ἢς δϑοαρε 9 5}4]} 

ι6 ἢε Ὀτγεαῖκ 5 σονοπαηΐ "δ πα δϑοαρθ69 -- ΒΥ. πὶν [πὸ ΤΠ σαγε (τῆς 1 ογά, 

ΙΉνη, ἰπ με ἰαπα οἵ ἴπε Κιπρ νῆο πιαάς διπὶ Κίησ, ψῃοπε οδίῇ 

Ὲ αἀεβριϑεά δὴ ψηοθο σονοηδηΐ ἢῈ Ὀγοκε, ἢ ἢϊπὶ ἴῃ Βαθγίοη 

17 5πᾺ}} ἢς εἴθ. Απα Ῥἤδγαοῃ 914}} ὁ ποῖμιπρ ἴογ πὶ Δ ἃ στεαῖ 40 

[ οΟ 

5 

[9 [5] 
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27 -οὐφαθα. ἀχεβίοῦ οχρϑέβνις-.- 17,18 - 18,9 

ΔΓΓΩΥ δηὰ ἃ τὴϊρῃϊν ποσί ἴῃ ἴἢ6 ννδγ,}7 ννῃεπ πιοιηαᾶς αγὲ [ἤγοννη 

ἋΡ δηά ἴοννεῦβ ὈμμΠ, ἴο οὐξ ΟΠ πιᾶὴν ᾿ἰἵνεαβ. Ηξ 5 αἀεβριϑθα ἢ5 

οδίῃ δηὰ ὕὑτγοΐκθη ἢὶ5 οονεπδηΐῖ; ἷο, πὲ ρᾶνεὲ [15 παπᾶ, γεῖ ἴα5 δε 

ἄοπηε δ᾽] ἴποϑε {πηρα; ἢ 514}} ποῖ δβϑοᾶρε ' Τπμεγείογε, {ππι5 ϑὰγ5 

[6 Τοτὰ, ΪΗνη: Βγυ πἢν [6 ! πλῖηε οδῖἢ πιο ἢ6 Πὰ5 ἀδβριβεα δηά 

ΤΥ σονεπαηῖ ΨΏΙΟΝ ἢῈ 85 Ὀτόκεη, 1 ν}}} Ὀτπρ οὐ ἢὶ5 ἢεδα. 1 

Ψ}} οργεδα τὴν πεῖ δροιξ ᾿]π|, ἢῈ 51Π4}} 6 ἴακεηὴ ἴῃ ΠῚῪ 5Π8ΆΓ6α, 

δηαἀ 1 1] της πϊπὶ ἴο Βαρυίοῃ, δπὰ επῖθι ᾿πῖο ᾿πᾶάστηεηῖ ΜΠ 

πὶ ἴστε ἴίογ {πεῸὸὶ' ἰτεαϑοὴ ψ σῇ ἢςῈ 85 σομηπη64 ἀραϊηϑδὶ ΠΊ6. 

Απὰ 411] ἢ!5 -οῃοίῖςθ"" 5 τηδῃ ἴῃ 4}} πὶβ θαηᾶάβ 514}1 [411] Ὁγ {πε ϑιννογάα, 

Δηα [ΠεῸ ϑδυγνίνοῦβ 54}} 6 ϑδοδίζεγεα ἴο ἔἐνεσν νιηα,9 δηα γὲ 5}4]]} 

ἰεαγῃ ἴῆαΐ 1, ΪΉΝνΗ, πᾶνε βροκεη. 

ΤΠι5 δὰγ5 ἴπε Τογά, ΪΉΝΗ : Υεῖ νη} 1 πλγϑεῖ ἴακε “ἃ Ὀγαποῆ- 

ἴγοπι {πε ἴορ οὗ μὲ ἰον σεάδσ, δηα δεῖ τ ουξ; ἰτοπὶ πε τορπηγοϑῖ 

οὗ 15 να 1 ν}}} ρίαςκ ἃ ἴεηάεγ ομθ, ἀπα ρἷαπίὶ ᾿ἴἴ οὐ ἃ Πίρὴ δπὰ 

Ιοῦν πιοιπίαίη ; 1 Μ1} ρῥ]αηΐ 1 οὐ [ϑ5γα6]᾽5 Πίρῇῃ πιοιηίδίη," δηὰ ιἴ 

54} ρυῖ ἰῇ Ῥοιρῇβ ἀπ Ὀδαγ ἔγα, δηα Ὀδοοπια ἃ ποῦ] σεάδτγ, 

πα υπηάεγ ἰΐ 5141} ἀννεῖ] 411 Ὀιγάς οὗ ὄνογν ἰδαΐπογ, ἴῃ τῃ6 ϑῆδαον, 

οὗ [15 Ὀγάποθ65 514}} {πεν ἀνε]. Απαᾶ 4}1] τε ἴγεεβ οὗ τῆς βε]ἃ 

504}} θὲ ἰδιιρδς {παῖ 1, ΙΉΝΗ, ἀρᾶϑὲ ἴπεῈ ἢρῇ ἴγεθ, Ἔχαὶὲ ἴῃς ἴον ἴγτδα, 

ΟΥΝ ᾧὑρ πε ρύεθῃ ἴγεο, απ πιᾶκο {πε αὐν γα στεθη. 1, νη, 

πᾶν ϑδια τὸ, ἀπά 1 νν}}} ἀο 1.2 

Ἐανο οἵ 7πδίοίδμαί (εσροποίβίβεέρ. 
ΗΙ5 νοτὰ οἵ ΪΉΝΗ σᾶπιὲ ἴο πιὸ: ὅνῃαῖ πιθᾶὴ γε ΌΥῪ υϑῖηρ 

{Π|5 ῥργονεῖθ ἰῇ ἴπε ἰαπά οἵ ἴϑσγαο! - ὙἼἼΠε ἰαίμειβ εαΐ βουγ 

ταρθβ, αηάὰ ἴπε Τμ] ἀγα 5 ἰδεῖ τὲ δεῖ οπ εὐρε᾿᾽ δ᾽, ΒΒ. πὶν [πε! 

βδᾶγβ8 ἴῆε 1ογά, ΪΉΝΗ, πενεῦ ἀρδίῃ 5}4]] γε υ5ὲ [ἢ15 ργονεγρ ἴῃ [ϑ5γδεὶ ! 

17 
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18,1. 2 

3 

Βεομοϊα, 41} δοιιΐὶβθ ἂαὔὸ πλῖπο, ἴἢ6 58οι] οὗ {π6 ἰαίπου δ58 νν6]} δ8 ἴῃε 4 

σοι! οὗ ἴθ ϑοὴ ἰ5 πηπα, [6 οι] {πᾶΐ 51η5, [ἴ «ἀ'οῃθ 5.41} ἐ16.2 

14 πιᾶὴ θὲ τὶρῃΐεοι, ἀοίησ 1ι5ῖ|ςα δηα τὶρῃίεοιιβηεϑα, Π ἢς εαΐ 

ΠῸ «πδαῖ. ἢ {πὲ ὈΪοοαι,3 ποῦ [πΠπῸἰ υτρ Πὶ8 ἐγςβ ἴο ἴῃς ἰά(οἷ5. οἵ 

τῆς Ηοιιβε οὗ ἴΙϑγϑξεὶ, ἐεῆὶε ποῖ ἢῚ5. πεισῃθοτγ5 Με, ποῦ ἀρριοδοῇ 

5.6 

ἃ Μοχήδη «ἢ ἤεγ υὑποϊεδηηθ55»,, ΟρρΓε55 ΠῸ Οοπς, Γαδίογε ἢϊ5 ρίεάρεο,"7 

σοπηπηϊ ΠῸ0 ρΠΠαρα, σῖνε Ὀγεδα ἴο τς. Πυηρῖν δηα οἱοῖμε πε πακαα, 

Ιεπὰ ποῖ αἱ ἱπίεγεβῖ, ποῦ ἴακε ἱ᾿ποεαςε, νὰ πάγανν ἢῖ5 Παηα ἰτοπὶ 8 

ἰηφυϊν, εἐχοουῖο. ἴσια Ἰπαρπιοης Ὀεΐννεεη πιῆ δἂη4 πΊαη, ἰοϊίον 9 



18,10 -- 24 --παρεῤνεα»  χεβίεἴ οἰεορίθοιο.. 28 

18 ΠΥ σἰδίιιϊεβ 8Πη64 ΟὟΘΥῪ ΠῚῪ Γςοπλπηδηἀπηεηΐς ἀηα ἀ6ὁ ἢ επην,7 --- ἢς. 15 

τσῃίθοι; ἢξ 514} ἴἵνε, ϑαγξ ἴῇῆς [ογά, [ηνη. 

Ιο Απά 1Γ Βε Ρερεῖ ἃ 5οῃ, ἃ νἱοϊεπί πιᾶη, ἃ 5ῃεαάδθγ οἵ δ]οοά," 

ιι ΨἘΠῸ ἀοες. ποης οὗ [{ἢεϑε [Πίησο, «Ὁυῦ εαἴς «πιεαῖς ἢ τῆς ὈΪοοα,, 

12 ἀεῆ]ος ἢ. πεισῃθοτα να, ὀρρύαϑϑεβ ἴΠῸ ῬοοΥῦ δηα πεεάν, ςοπηπλῖς 

ΡΠΠασε, τεϑΐογεβ. ποῖ ἴῆε ρἱεάρσε, 5 ὑὕρ 5 εγεβ ἴο Ι(οἷβ, σοπηη 5 

13 Δροπηιηδίίοη, ἰοπάς οὐ ἱπίογεςὶ δηά ἴδκος ᾿ποῦϑαϑο,ὅ--- 5ῃη4}} ἢς Ἰινοῦὺ 

Ης -Π4}}] ποῖ ἰίνε; πὸ ᾶ5 ἀἄοπς δὶ] ἴποϑε δροπηηδίίοηβ, ἢε 514]] 

ἄϊε, δηὰ ἢς αἷοηες 51Π4}}] θὲ γεϑροηϑβθίε ἴογ ἢὶ5. οὐνὴ ἀοδίῇ. 

14 Απαὰ τ πὲ εἶπ ἴυτῃ-. Ὀερεῖ ἃ 560ὴ ΨΜΠὴΟ 5665 4}} [τῇς 5|Π5 

15 ΨΗΙΓΩ ἢι5 (απο ἢᾶ5 ἀοπο, δηα -ἰθαγος απ ἐοες ποῖ {[κον θα, θαῖς 

ὯΟ -πιδαῖ» ΜῈ πε Ὀἱοοά., πο ᾿ς ὑρ ἢϊ5. ἐνεβ ἴο ἴῃς Ι4ο]5 οἱ ἴῃε 

ι6 ἤουβϑε οἵ Ιδϑγαεῖ, ἀθῆϊεβ. ποῖ ἢϊς πεῖσῃρογ 5 νξ, ὀρργεϑϑος ΠΟ ΟΠΘ, 

Ἔχδοῖθ πὸ ρἷεάρε, σοπιπλῖα πὸ ρηΠασε, σῖνεβ Ὀγεδά ἴο ἴδε ἤυηρστΥ 

17 Δηα οἰοῖῃες ἴῃε πακεά, νι πάγαννα 15 παπᾶ ἔγοπὶ ἐπιαυγι, ἴα καθ ἢῸ 

ἰπεγεϑὶ οὐ ἱπογεδαβε,, Κεὲρθ ΠΊΥ σοπ)πιδησπιεηῖθ ἂπα [Ὁ] ]ονν85 ΠΊΥῪ 

βίδϊυϊε5,---- ἢῈ 5Π4}} ποῖ αἴε ίογ ἴῃε ἱπίφυϊν οἱ ἢι5 ἰαῖμεγ: ἢξς 58}4]} 

18 ἵἷἵνε. ΗἸἰ5 ἰαΐμεσ, εσδιιϑὲ ἢξ ργδοϊίςσεδ ορργϑϑϑίοη ἂδηα σἼοπηπηῖῖοα 

ΡΠΠαρε" δηὰ αἷὰ νμδαῖ ννὰβ ποῖ σοοά δηηοῆρ 5 ρεορῖὶε, Ὀεμοίά, 

19 ἢς ἀϊεα ἴίογ ἢϊ5 ἱπίᾳυιγ. Βυῖ γε αν: ΝΥὮΥν σῃουϊα ἴῃς δοῇ ποῖ 

Ῥεασγ «ἴῆε σοηδεαιδηςεβ οἱ» ἢ15 ἰδίπεγ᾽ 5 ̓ πίαιμν Ὁ ΠῚ τἴπῈ φοη ὄχεουῖε 

Ἰυβῖίσε δηαὰ τγιρῃίθδοιβησϑθθ, ΚΕὲρ 41} πὶν ἰἴαϊυϊεβ δηὰ ἀο {πεπὶ, ἢς 

20 5041} ἵίνε. Τῆς ρεγβϑοη ψ»ὴ0 51η5,--- Πὲ 51Π4}} ἀἴε. Α ϑοη 58Π4]] ποῖ 

θεδασγ «ἴἢε σοπβεαιεποεὲς οἱ. ἢϊ5 ἰαῖεῦ 5 ἱπιαυν, ἀηαὰ ἃ ἰδῖποῦ 5}48]]} 

ποῖ Ῥεᾶγ «πε σοπβεαυδηςσὸθβ οἱ. Β1]5 56η᾽5 ἱπίᾳφιἴν. ὍΤῆῃςε τιρῃϊΐεδοιι5- 

ΠπΕ55 οὗ [τε πισῃΐεοιις 5Π4}} θὲ ρυῖ ἀοννῆ ἴο ἢΙ5 οὐ δοοοιηῖ, δηά 

[ῃε ψιοκεάπεββ οὗ ἴῃς νιςκεα ἴο [15 οὐ δοσοιηῖ. 

21 {τς νιοκεαὰ ἴυγη ἔγοπὶ 4} {πὸ 9'η5. ΨῃΙΟἢ ΠῈ Πᾶς σοπηπλίῖοα, 

ἃπα ΚΕοαρ αἱ] την 5ἰδϊιῖεπ,, δηὰ ὄχεουΐε )υπῖςε ἀηα τσῃϊοοιιϑη655, 

22 ἢ6 5841] ἴἵνε; πε 5}4}} ποῖ α16.5 Νόοης οἵ πε ἴγαηϑργεβϑίοηβ ἸνΠΙΓἢ 

ἢε ἢᾶ5 ςοπηπλῖῖεα 5}|4}} θὲ γεπγηεηρθεγεα ασαϊηπῖ ἢϊηὶ; ίογ (ῆς τίρηῖ- 

23 ΘΟ 5η655 ΏΙΓἢ ἢ ἢὰ5 ἀἄοπε ἢε 5141} ᾿νε. Ηαδνε 1 δὴν ρίδαβιισε 

ἴη [ἢε ἀδαῖῃ οἵ τπῃεὲ νἱοκεα 9ἐαγ8 {ῃεὲ Τιογά, ἴἑηνηῃ. [1 ἢε ἴυγη 

ἴγοπη ἢϊ5. 'νᾶγϑ, 584}} ἢε ποῖ ἱίνε ἢ 

24 Απά τ τε τίρμίεους ἴαγη ἰγοπὶ ἢ15 Πσῃϊθουξηθεβ πα σοπηπηῖ 

ἹπΙαυγ, δη6 ρῥγδςοίίσε 411 ἴπΠῸὸὶ δροπηπαίίοηβ οἵ πε νυοκοα," ποης οἵ 

{Πεὸ τπρῃΐεουςβ ἀεεας τπΠαῖ πῸῈ Πᾶ5 ἀοπε 51Π4}}] θὲ τοπιεπΊρεγεα : ἰοῦ 

ἀκεορίϑεωωηβο- -- 

10 “ν ὴο ἀοος «ἴο-. ἃ ὈτοῖποΥ δὴν οπα οἱ ἴπεςε {πῖηρϑ ὃ 
Ἑ 

Ι8 ϑοη «4 ὉὈτγοῖμογϑ 24. "58.411 δ ἴτνὸ 

χω οΟ 

25 



29 --ἰοῴνρα. χεβίεῦ οσχρηρενις--. 18,25- 19,7 

{πε ἰγοάβοη ἴμπαῖ ἢεῈ ἢᾶς σοπιπηῖεαἀ ἀπα ίογ ἴῃς 5σ'η ἴπαῖ ἢξ [ὰ5 χ 

Ὀδθη συν οὗ, ἴογ ἴΠεπὶ πε 5Π4}}] α1ἴ6. Υεῖ γε 8δᾶῪ: Τὴῆὴε ννὰν οἵ {πε 25 

Ιοτγὰ 5 ποῖ γτίρῃι. 1 ϑἴεη, Ηοιιϑε οὗ ἴϑγδεὶ ἢ 15 Ὧν νὰν ποῖ τίρῃῖῦ 

Βαίμοσ, ἰ5 Ὁ ποῖ γουῦ νὰν {παῖ 15 ηοῖ τίρῃς {ἃ τἰρῃίθουβ ΠΊδη 26 

ταγη ἔτοπὶ Πα ΠΡ ςεουβηθ85 ἀπ ἀὁ ἱπίαυμν, ΠΕ 514}1} αἷε [7,; ἴογ τῆς 
ἰηἰαυν παῖ με ἀοοβ, «-{πεγείου]) "" πὲ 514}} ἐἷε. Απὰ {Γ 4 ψίςκεα 27 
ΙΔη ἴυγη ἔγοπὶ ἴἢ6 ΜιοΚεάηδθθ νῃϊοῇ ἢςῈ αἀοὐβ, δηὰ ἀο [ι5ἴ|οδὲ δηὰ 

τσῃίθουβηθθβ, ἢῈ 5141} βδανῈ ἢϊ5 ΠῸὰ. Ηδ «[δξατβϑ. δηᾶ ἴυτηβ ἴτοπὶ 41] 28 

[ἢς τταηϑργεϑϑίοηβ ΏΙΟη ΠῈ Πᾶ5 σοπιπητοα ; ἢῈ 504} ἱἷΐνε, ῃἢς 514} 

ιο ποῖ αἷς. Υἵεῖ τε ἤοσοιυϑβε οἵ Ιϑύδὲεὶ ὅν: Τὴε ννὰν οἵ [πε 1 ογὰ ἰ5 29 

ποῖ τίρῆς. Ατὰ πὶ ναγβϑ ποῖ πρῆῖ, Ὁ Ηοιβε οἱ 5γ8ὲ]}' Ἐδῖμεσ, 

ἰ5. 1 ποῖ γοιγ ψᾶγϑ [δι δεὲ ποῖ τρῃξῦ "3 

Τηυ5, Ο οιβε οἵ ἴϑγδεὶ, 1 ᾿Ἰπᾶσε γοὺ ὄνεσΥ οὴς δοσογαϊηρ 30 

ἴο 5 νναγ5, δαᾶγβ πε Ἰοσγά, ἴηνη. Ἐξερεηΐ δηα ἴυγη ἰσγοπὶ 41] γοιτγ 

15 ᾿γαηθργοβϑίοηβ, παι {πεν Ὅς ποῖ ἃ ϑυπηθ]ηρσ- ]οο Κ οὗ ἱπιαυν ἴο 

γουῦ! Ρυΐ ἄνὺ ἴγοπὶ γοὺυ 411] ἴπΠεῸῈὶ' γαπορσγεϑϑίθηβ ΠΟ γε σοπΊΠΊ 31 

ἀραϊηϑί -π|ὲ»,1 δηα πιακα γοῖ ἃ πεν ἢεαῦΐ δῃπαὰ ἃ πεὲνν βρίπὶ "5. Απαὰ 

ἢν ΜΠ] γε ἄϊε, Ο Ηουβε οἵ Ιϑγαεὶ] ρ" 6 ] νεγὶν ἤᾶνα πὸ ρῥ᾽δαβιγα 32 

ἴῃ {πε ἀεαῖπ οὗ δὴν ὄπα ΨἜἘΟ. 165, βαγϑ πε 1 ογά, [ηνη."7 Τπμετγε- 

20 ίοτε ἴυγη δηά ἰἷινε! 

ων 

ἀἔκαρ οκ 3εβοαβαΣ απὸ “3εβοίαβίη. 

ο ἴϊπου υἱΐεῦ ἃ [,πιθηζ᾽ ονεῦ {πε ργίησες 3" οὐ ἴϑγαεὶ, αϑὰ ϑὰγν : χθ,1.2 

[ΚῈ93 ἃ ᾿Ιοηθ85 ννὰ5 ἴῃγ πηοίπεγ," [|{δπιοηρ ἴῃς ἰΙΟΠ5,--- 

Απιά γοιΐπρ ᾿Ιοη5. 58η6ε σουςΠῃεα, [|| 5ῆ6. τεαγεα ἢςσγ ψ Βεΐρ5. 

25 Αηὰ οπς οἵ ἤεῦ ψῃοὶρθ5 516 Ὀγουρσῆϊς υὑρ, || 6 Ὀεσαπα ἃ γοιηρ 3 

Ης ᾿εαγηεα ἴο 5εῖζε ἢ5. ῥζευ, {||πᾶα πιὲη ἢε αἀενοιτγεά.΄ [ΠΟΘ ; 

Αραϊηϑε πὶ ἴπΠ6 δῆ οη 57 στε οὐ, ὃ [{ ἢ {Πεῖγ ρὲ πὰ ννὰβ ἴακεη; 4 

Αννὰν ἴπὰν ἰεὰ πἰπὶ ἢ ΒοΟΚΘ, [| το ἴῃε ἰδηά οἵ Εργυριί. 

516 σἂν (ἢδΐ 5ῆς νναϊϊεἀ ἴῃ ναίη, {{| ΠΕΓ Πορε ----ς δα ρογϑῃεα, 5 

80 Οἵ Πού ννμεῖρ5. -«ἀποῖμοτ»9 50)6 ἴοοΚ, [{|ὰ γουηρσ Ποη 506 πιδάς ἨΙΠ1. 

Ης πιονεα ἴο πᾶ ἴτο ἀπιοὴρ ]Ιοη5, [|ἰ θδοαπηῈ 4 γουῃρ Ποῃ, 6 

ΗΣς ἰεαύπεα ἴο 58εῖζε ἷ5. ὑσγεὺ, [{| ἀπά πιεὴ ἢς ἀενοιγεα,ὅ 

ΤΠογ «ἀν 6 Πρ -ΡΙασο 5. ἢς ταναρεα»," {{{Πεῖγ οἰΠ6 51 ἢς νναβῖεα. [1πηρ.127 

Ὠισπιαγεὰ νεγε ἴῃς ἰαπα δηὰ 115 {1655 || αἵ ([ἢς βδοιυπά οὗ 5. τοατῦ- 



19,8--20, 3 --αἰαθέβο. χεβίεῖ «χρίθονρο. 30 

19,8 Τῆε παῖίϊοῃς 3 ογιεα οὐϊ ἀραϊηϑδὲ ΠΪΠΊ, [| ΤΟπὶ περ ρογίηρ ἰαπάς οἡ 84]} 

ΑΡρουϊ διπὶ ἵππον ϑργεδα {πεῖγ πεῖ, [| 1η {πεῖν ρῥὲὲ ἢῈ ννὰβ ἴακβη, [51465, 

9[] Ανὰν ἴδεν ᾿εὰ Πίπλὶ νυν ΠοΟΙ5. [|{ το ἴπεῈ Κίηρ οἵ Βαργίοη," 

{1π ἃ οᾶσὲ ἴμεν Ἴοοηβηεα ΠΙπΠὶ "}»,9 [15γδε]. 
Τμῃαῖ ἢϊ5 νοίσα πὸ ποῖα δῃοιϊὰ θὲ πεαγὰ [ὁ πε πιοιυηίδίπ5. οὗ 5 

Ἐανιέπέ ουὲν ἔβὲ δἠ τιισβεὸ (]Ἰαέίον. 

Ιο ΗΥ̓ πιοῖπεγ ννα5 {κε ἃ νὶπε "ὁ || Ἰἢ ἃ «νἱπεγαγα» "7 ρ]αηῖεα ΌῪ ννδΐθγϑ, 

Εσυ Ὁ] δηα (1]1] οὗ Ὀγδησῆεβ, {|| ὃν τεάβϑοη οὗ ρ᾽θητ} νναΐεγϑ. 

τ «Οτς οὐ 15 τσ Ὀγάποθμεβ {| Ὀθοαπὶα -ἃ» τογαὶ βοερίτγεο," 

Το (ἢς οἱοιάς 15 βἴδζυγε τοννεγεά, Ιο 

Ιοἵἵϊν, δπηά ἴῃς πι455 οὐ [5 Ὀουρῇβ. 

12 Βυϊ ἴπ ψνγδίῃ ννὰ5 [Π6 νίπε ρἱυοῖκεα ἀρ, [|| σαϑὲ ἀοννη ἴο ἴῃς στουηά,"9 

Τῆς εφαϑὶ νη νι πογοά 115 τα, 

Βγοκβη οἢ ννᾶὰ5 [5 πιρην Ὀταπςοῇ, {|| νΠπογεά, σοηϑαπιεά Ὀγ ἤτα. 

13 ἴῃ τῆς νυ] άδγηθβ5." Ὁ ηον ἰἴ [5 5εῖ, {|ᾷἴη ἃ ἰαπά αὔν πὰ {Πι|γϑῖν, [5 

14 ΕἾτε 15. σοῆς ἰογῖ ἢ τοπὶ {πὸ Ὀγαποῖ, [|| Π845 σοηϑαπιοα 115 θουρσ 5.3.9 

Νον ἢα5 {πε νίπε πὸ πιρῃϊν Ὀγαηςῇ, [| πο τογαὶ ὁςερίτγα. 

ΤῊΝ 15 4 [,Διπδηῖ, ἀπ ἃ [,μ4πιεηΐ ἰἴ 15 ὈεΕσΟΠΊΕ. 

(βασέ «ἀροσέαον απὸ (βυπίσβηιειέ 
δπὰ (οπιίηρ [)εϊνογαάπος οἵ [ϑ5γαρὶ. 20 

20ο,,͵; ΙΝ [ῖἢς ϑενοηῖῃ γνϑαγ,; οὐ τῆς το ἂν οἱ τῆς ΒΓ πιοηίῃ, οοτ- 

τῇ οὗ {πε ἘΠάΘγβ" οὗ Ιϑγϑεὶ σαπιὲ ἴο σοηβὺ τ" [ἩΝΗ, δηάᾶ αἱ Ρείογε 

2.3 πιο. Τπεη [15 νογὰ οἵ [ΝΗ Ἴᾶαπιεὲ ἴο πΊὲ : ϑοὴ οἵ πΊδῃ, ϑρεακ ἴο 

[η6 ΕἸάοῖς. οὐἨ ἴϑγδεὶ, αηὰ δὰν ἴο ἴπεπὶ: ΤὭυβ ϑὰγ5 ἴῃς [ογὰ, ΪΉΝΗ: 

ψμϑεξθρνοξο- 

Σ9.,9 “ἴῃεν ὕὈγοιρῆῃΐ Πὶπὶ ἱπῖο σἰγοπρῃοἹ ας 15 14 9115 {π|ὶϊΐ 



ΔΙ -οαεϑαυ» κεβίεἴ «τοϑθθον.-- 20,4-- 18 

Ηδνε γε Ἵοπὶα ἴο σοηϑιϊ περ ΒΥ πὶν [Π{ὸ} 1 ν}}} ποῖ Ὀὲ σοη- 20 

568 ΌΥ γου, β84γ8 {(ἴῃ6ε Τοτά, Ϊηνη. ΜΗ ἴποὺ Ἰυάρε τ[ἢδπὶ, βοὴ 4 

οὗ πιαηῆ, ψηῸ τῇοὰ Ἰυῇῆρσε τΠ6πὶῦ δεῖ Ὀείογε ἴπεπὶ {πὸ δροπηπαίοηβ 

οὗ {πεῖς ἰβίμειβ, δπηαὰ 8δὰν ἴο ἴπεπ|: Τωβ βᾶγβ8 ἴπε ]ογά, ΪΉΨΗ : 5 

Οπ ἴθε ἀὰν {παῖ 1 ἐποβε [ϑγβοὶ, ἀπά ϑύγοῦε ἴο τῇς οἤδβρτγίπρ οὔ {πὲ 

Ηοιιδε οἵ Ϊδοοῦ, δηὰ πιδάβ πηγϑεῖ Κποννῃ ἴο ἵἴπεπι ἰΏ (ΠῸὲ ἰδπά 
οἵ Ἐργρῖ, ἀπά ϑννοῦε ἴο ἴπεπὶ, βαγίηρ: 1 πὶ ἴηνη, γοιγ 6οά, ----Οἡ 6 

(Παῖ ἀᾶὰν 1 ϑνοζε ἴο {πεπὶ ἴπαὶ 1 νου Ὀπηρσ ἴπεπὶ ουἱ οἵ (ἢς 

ἰαπά οἵ Ἐργρίὶ ἴο ἃ ἰαπά ννῆϊοῃ 1 Παά «ρίνεῃ»3 ἴΠεπὶ, «ἃ ἰδπα- 

ιο ἤοννιηρ ἢ πκ δηὰ ἤόοηευν, ἴπεῈ ρίοσν οὐ 411] ἰαπάάβ'. 1 αἱ ἴο 7 

{πεπὶ: (δ αἀννὰν ὄνον πιᾶὴ πε δροπληδίίοηβ"5 οὐ ἢϊ5. ὄγεβ, ἀθῆϊε 

ποῖ γουγβεῖνεα ἢ (ΠῈ Ι4ο]5 οὗ Εργρῖ;5 1 4πὴὶ ΪΉΝΗ, γοιυγ αοσα. 

Βυῖ ἴεν τγοῦε]]εά ἀραϊηθέ τε, δπὰ νου ποῖ ἤεᾶσ πὶε; ἴμεν αἱά 8 

ποῖ οαϑί ἄννὰν ἴῃς δοπληδίοηβ οὗ ἴΠεῚΓ ἐγαβ, ΠΟΥ ἴογθαϊκε τῆς ἰἀοἱἷς 

ι5 οἵ Εργρι. ὙΠπεη 1 τεβοϊνεα ἴο ροὺυγ οἷἱξξ ΠΥ ἰμΓΥ οὐ {πεὲπὶ 8δπὰ 

ἴο Δοσοιηρ 5} πιπε ΔηΡῈΓ ὑροη ἴπεπὶ ἴῃ ἴπε ἰαπα οὗ Ἐργρι.7 

Βιῖ 1 ἀφαϊ «ἢ [Πδπὶ. ἰοῦ τὴν ΝαπΊες βακε,β ἰεϑ 1 5Ποιυ]ὰ 9 

Ὀς ρτοίαηβϑ ἴῃ ἴῃς διρῃξς οἵ [ἴῃ6 παίϊοπϑ᾽ο ἴῃ ἴῃς πράςί οἵ νῇοπι 

{πεν ννεῦε, «ἀπ. 'ὶἢ νῆοβε δίρῃς 1 δα πιδάθς Κποννῃ ἴο [Πεπὶ τὴν ρυτ- 

20 ροϑεὲ ἴο Ὀπηρσ {πΠοπὶ ἰοσγῖ ἴστοπὶ ἴπεὶ ἰαηπὰ οὗ ἔρσγρ.Ό 1 δτοιρᾷλῖ 

[πεὲπὶ ἰογῖ ἢ ἴτοπὶ τῆς ἰαπά οἵ Ἐργρίῖ, δῃὰ Ὀγουρσῃΐ τποπὶ ἱπῖο [Πε 

ΔνηΠ]άσεγηεθθ. 1 σανεὲ [πεπὶ πὶν 5ἰδίυϊεβ"" δηὰ ἴδυρῃίς ἴΠεπῈὶ πὶν τι 

ογαϊπαησοβ, ψῃϊοἢ 1 ἃ πιᾶὴ ἀο, πε 514}1} ᾿νε. 1 ρᾶνὲ {Π6ΠῚ ΠΥ 12 

ΞαὈΡΔΙἢ 515 αἷθσο, ἴο θὲ ἃ 5'ρῃ δεΐννεαη π|ὲὸ δηα ἴπεπ), μας {πὸν 

25 Τρ Κποὸον ταὶ ᾿ἴ ννὰ8 1, [ΪἑΉνΗ, ννῇο βαποῦβεα τε. Απαᾶ (ἢς 

Ηοιι5ε οἵ Ιδγϑὲὶ τερε! εὰ ἀραϊπδῖ πὰ ἴὶΏ {πε ΔΜ Π]Πάεγπθθ5; τὴν 

οαϊυῖε (ΠῸν α᾽α ποῖ ἰοϊΐον ; πεν τεϊεοῖεα τὴν οταϊηδησθβ, ΠΟ ἢ 

[ἃ πιδὴ ἄο, ἢε 51Π4}} ἱίνε, ἂἀπὰὰ τὴν ϑαρραίῃβ ἴπεν βογεὶν ρτγοίβπεά ; 

50 1 τοϑοϊνεα ἴο ρουῦ οὐὔξ ΠΥ ἔπτν οὐ {πεπὶ ἴῃ (ἢὲ ΔΜ Π]άεγηεθ5 

340 ἴο σοηϑπ)ς ἴΠ6π]."3 

Βιις 1 ἀδαϊὸ «ἢ ἴπ6πὶ. ίοσ ἴπῸὸὶ βδακε οἵ τὶν Ναηιε, {παΐ ἴἴ τά 

πρῃῖ ποῖ Ὀὲ ρτγοίδηεα ἰπ [ῃΠ6 εγεβ οἵ ἴπε παίΐοῃβ ἰῇ ψνῃοβα εἰρῃΐ 

Ι μαά ὑὈγουσῃς (πεπὶ ίοῃ. [9 ϑνοε ἴο {πεπὶ, ἱπαεεά, ἰη [(ἢε το 

νη] άογποθ5 (πα 1 νου ποῖ ὈὉπησ ἴπεπὶ ἱπίΐο ἴπε ἰαπά νῆϊοῇ 

351 Παα σίνεη {Ππόη}λ., «ἃ ἰαπ- βονίηὴρ ψι πὴὶκ δἀηὰ ἤοπεν, τε 

σίοσν οἵ 4] ἰαηάβ; Ὀεσδιιθϑε (ΠδῪ τα)θοῖϊθα τὴν ογαϊηδησεβ, δπαὰ αἰὰ τό 

ποῖ (οἷΐονν πὶν δἰδίζιΐζεβ, δηα ρτγοίαπεα πῇν ϑαὈαΐῃς ; ίογ {Πεῖγ Πεδαγίϑ 

ψγεΓῈ δεῖ οὐ [Ἃπεῖγ τἀοϊβι. Βυΐῖ πκπε ἐγὲ παᾶὰ ργ' 5 οὐ {ΠεΠῚ, 17 

αηὰ 1 τείγαιηθεα [τῸπὶ ἀεϑίγογιησ ἴΠποπὶ, ἀπ αἰ ποῖ σοπϑυπ)ς {Π6Πὶ 

λ4ο 'π ἴπὸ Δ Π]άδγηοος. ΪΙ οαἱὰ ἴο [ἋΠπεῖγ σμ]άἄγοη ἴῃ {πΠεὲ ΝΜΝηάστγηθος : 

Εοονν ποῖ {πε 5ἴαζιῖες οὗ γουῦγ ἰδίμεγο, δπὰ οὔβεγτνε ποΐ {ΠεῚὉ 

ωϊ 

᾿πεῇ ο 

[μἱ 3 

8 φῳ-ἢ 
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20, 19 - 34 --ονυτξυ» ἀχεβίεἴ «χερρθοι... 32 

ΟΥαΙηΔησ65, Ποῖ αἀδἤῆϊε νουγϑβεῖνεβ ἢ τΠεῖγ τάο]ϊ5σ. 1 πὶ ΪΉΨΝΗ, 

γοῦγ ἀοα; ἰίοϊΐονν πὶν δἰδϊυΐζεβ, δἀπα οὔϑβεγνε τὴν ογαϊπδηςσεβ, δπὰ ἀοὸ 

ἴΠεπὶ; Κεερ πὶῪ ϑαρραῖῃς ϑδςογεά, δηα ἰεῖ πὲπὶ θὲ ἃ εἰρῃ ρὈεΐνεοη 

ΓΠῈ δηαά γοι, ἴῃαϊ γε πιὰν ἰεασηῃ ἴπαὶ 1Ὦ 8πὶ ΪΉΝΗ, γοισγ 6σοα. 

Βιῖ {πε οδι]άγεη τεθε! ]οαὰ δραϊηδὲ πιὲ; ἴμεν αἰά ποῖ ἰοϊΐονν τὴν 

σἴατιϊο Πού οΟὔβεγνε ΠΥ ογαϊηδησεβ ἴο ἀο ἴπεπη, ψ Πο ἢ ἢ ἃ πιᾶη 

ἄο, ἴθ 5841} ἰίνε, ᾿απά:ς Ὧν βαρραῖϊῃβ ἴμεν ρτοίαπεα. Ἵπεη 1 

τοβοίνβα ἴο ροᾺΓ οἷᾷόιυ ΠΥ ἔπγυ Οὐ {ΠῈπ|,}5 ἴο δΔοσοπηρ 15 ΠΏηῈ ΔΩΡῈΓ 

οἡ [πεπὶ ἴπ {πε ΔνΠάεγηεθθ. Βυὲ 1 νΠάγενν πὶν Παηα, δπα ἀδβϑὶξ 

1} τΠεπὶ. ἰογ ἴπε 5ᾳκε οὗ πν Ναπιε," [παῖ τ πιὶρῃζ ποῖ Ὀὲ ρτγο- 

ἰλπεὰ ἴῃ ἴπε ἐγεβ οὗ ἴπε πδῦοῃβ θῇ ψ ῇοβε οἰρῃῆξ 1 δᾶ ὑγουρῆῖ 

1Πῃεπὶ ἰοῆ. Ὑεῖ" 1 ϑοννοῖε ἴο. ἴμοπὶ ἴῃ τῇς ΔΜΠάσθγηθθβ ἴο βοδῖζογ 

1Ππεπὶ ἀπιοηρ ἴΠε παίοηβ δπαὰ αἴβρεγθε ἴπῈπὶ ονεσγ ἴῃς ἰαπας,17 θεσδιι5ς 

{πεν αΙα ποῖ εχεςσιῖα τν οταϊπαηςεβ. δυΐϊ το)εοϊεαὰ τὴν σἴδζιϊες δηά 

Ρτγοίδηθα πὶν βαρραΐῃβ, δηα ἴΠεῖγ ἐγεὲβ. εγε 5εἴῖ οἡ [πε ἰάο]ς. οἵ {πεὶγ 

(αι ῃεῖβ.7 ΜΜογεονεοῦ 1 σανε ἴπεπὶ κἴδίυΐες ἴῃαῖ ννεγε ποῖ ροοά, δπὰ 

οτάϊηδησε ΨψῃεγεῦΥν ἴμεν σῃουϊά ποῖ ἰῖνε, βιὰ 1 ἀεβίεα {Πεπὶ 

τγουρ τπεῖγ σης, τΠγουρῇ {πεὶγ ἀενοῖησ 41} {πεῖγ Βγϑίθογη, "δ τΠαῖ 

Ι πιρῃῖ ἀεβίγου ἴΠπεπ|, 50 παῖ ἴπον πηρῇῃϊ ἰεαγῃ τῆς 1 πὶ [ἩΧΉ. 

ΤἸμεγείογε βρεὰκ ἴο ἴῃε Ηοιυε οἱ [Ιϑγδεὶ, σϑοὴ οἵ πιῆ, δῃηὰᾶ 88. 

ἴο ἴπεπι: Τῃυθ 8δᾳν85 ἴε [ογά, Ϊηνη : Ηξετζεῖίη, πιογεονεσ, Ὑοιιγ 

[αἴ πεῖς ὈΙΑϑρῃεπηεαὰ πι6, σοπιπητιηρ ἴγεάϑοη δραϊηϑῖ πὲ: 1 Ὀτοιρῆζξ 

[Π6πὶ ἴο ἴπε ἰαπά. ψνῃϊιςἢ 1 παά ϑνοῦη ἴο μίνε ἴμεν, δα ψ Πέγενογ 

{πεν δἂὰνν ἃ πισῇ ἢ1] οὖ 4 ἰεαΐν ἵγες,9 {ποτὲ ἴδὲν οβεγεα {Ππεὶγ 

βδογιῆοοβ, ἴπεγε ρῥγεβεηῖθα {Πεῖὶγ οἤξηϑβινε Ὁ οΟὈΪαϊίοη5, ἴπεγὲ ργοῆεγεα 

ΠΕ ονιεεῖ βανούϑ,᾿ δα ἴΠεγε ρουγεα οὐ ἴπεῖγ ΠΠθατοη 5." 

ἹΠοτγείοτε δῳΥ ἴο ἴπῃε Ηοιιϑε οὗ ἴΙϑγαεϊ: Τῆι δϑᾶνβ ἴῃε [1 ογά, 

]ηνη : ο γε ἀεθῆϊε γουγβεῖνεβ αἰϊεσ ἴπεὲ πιδηπεσγ οἵ γόουγ (αἰ εΥ5, 

(ογϑακε πιῈὲ ἴο (οἷΐον 53 τῃεῖγ ἀρθοπιπαϊίοηβς, ἀθῆϊε νουγβεῖνεθ «ΥΠΠ» 4|] 

γουγ ἰ4ο]59. Όν ργεϑεηῖϊησ γόουγ σῇπ, ὃν οἤπκὝτγίησ νουγ 50η5 ἴῃ ἤγε, 

ιηἴο {πΠ|5 ἀἄαγ, δηὰ 5141] 1 θὲ σοπϑιϊεα ὃνῪ γου, Ὁ Ηουβε οἵ 

5.612 Βν την [Πὲ'! δὰγς {πε ]ογά, ἴηνη, 1 ΜῈ} ποῖ θὲ ςοη- 

δα] το ὃν νου. Απα νῃαῖ νὰ ἤἢανὲ 'ἴπ πιηα 5Π4]}] ποῖ Ὀς, ἴῃ παῖ 

γε 54Υ: ὅνὲ ψ}} ὃς {κὰ ([Πὲ παῖίομϑ, {κ ἴπεὶ πη] ε5 οὐ [ῃε ἰαηα5, 

ἈΠ ΜΟΓΒΠΙΡ νοοά «πα 5ἴοης."5 Βγν πὴν {ἰε! αν τῆς [ογὰ, [ἩΧΉ, 

ἢ πἴτοησ παπᾶ αηά ουϊπίτοϊς δα ἃγπὶ ἀπὰ ουΐροιγοα συ 1 ν]} 

θὲ Κιηρ ονεσ γοιι; δηᾶά 1 ΜῈ} Ὀτην νοὰ ἰογῖῃ ἰτοπὶ ἴΠπ παϊοηβ 

ἀηἃ σαῖποῦγ γοὺ ἔτοπὶ ἴπε ἰαπάὰβ ΒΕΓ γὰὲ ἅγὸ ϑβοαρίϊεγεα, ἢ 

ἀδ-ὐ ἰξβο.----- 

20. 29 “απὰ  σαἱά ἴο ἴπεπὶι: νῆαῖ ἰ5 ἴῃς ΠΙρΉ-ρίαος ἴο πο γα ρο, δπά 50 ἰΐϊ πᾶς 
Ρεϑθη οἰ] εα Πιρῃ-οΙασς τὸ της ἄδν 32 
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33 -ρ Εεβίεῖ χερβήοφφο-.- 20, 35-- 47 

δίοησ Ππαπηὰ δπα οιδίγεϊομεα δαὔπὶ δηὰ ουΐροιτεά ἔπγν; δηά 1 20, 35 

Ψ1 ὑπηρ γοι ἱπῖο ἴῃς ΔΜ ΠΠἀεπθ55 οἱ πε ρεορίεβ,"»6 δηὰ {πεῖς 1 

Ψ1]1 ρεδά δραϊηϑβῖ γοι δος ἴο ίβοε;"7 δ5 1 ρἰεδαεὰ δραίηϑδί γι 36 

(αἴ μεσ ἴθ {[ἢὲ Π]Πάεγηεβ5 οὗ τῆς ἰαπὰ οἵ Ἐσγρῖ, 580 1 Ψ}}}} ρἱεδά 

ἀραϊηϑδῖ γοιι, ϑᾶγ5 ἴπε [οτγὰ, ΪἩνΗ ; 1 ν}}}] σαυβϑε γοιι ἴο ρ855 ὉΠῸΟΓ 37 

τῆς τοά, δπὰ 1 ν}}} Ὀτηρ γοι ἴῃ «πιδὴ ὈΥ πΊδη- «Ὁγ ἴαϊε»,28. 1 νν}}} 38 

ΒΈνοῦ ἴτῸΠπῚ] γοι ἴποθα πὸ τερεὶ] δπα {ταηθργαβθθ ἀραϊηδί πιο,39. 1 νν}}] 

Ὀπηρ {Π6πὶ ἰοσῖῃ ἴτοπὶ ἴπεῈ ἰαπάὰ ννῆεγε ἴμεν δογουσγη, Ὀυΐϊ ᾿πῖο ἴῃς 

Ιαηὰ οὗ 15γθ] πον 514}1 ποῖ Ἴοπῆε; 9 δηὰ γε 514]1 ἰθαγῃ {πμαὶ 1 

ΙΊο8δηπὶ Ιηνη. Ἀπὰᾶ δ5 ἰογ γοι, Ὁ ἤοιυβε οἵ ἰϑγδεῖ, ἴπι|5 βϑᾶγβ {πὲ 39 

Ιοτὰ, νη, ρο, ἰεῖ Ἔνεῖν πιαῇ 5εγνε 3 ἢὶ5. 1αο]5 13: Βιυῖΐξ αἴεγναγα 

γε 5841} ϑυγεὶν ἤδαῦ π|δὲ, 8η6 γὲὰ 5}4]}] ἢο ἰοῆρεγ ρίοίδηε ΠΊΥ ϑδοῦθα 

Ναπὶς τἤτουῦρῃ γουγ σῆς δηαὰ γοιγ ἰάοἷς ; Ὀυϊ ΟἹ ΠΊΥ ϑ5δογεα 40 

τηουηίαιη, οἡ ἴπε ΠΡ πιουπίδίη οἱ ἴϑγδεὶ, δαᾶγ τῆς 1,οτὰ, [ἩνΗ, 

15 ἴπεγε 54}} 411 {πε Ηοιιβε οὗ ἴ[ϑγδεὶ, 411 οἵ [ἴ, ννοσβῃϊρ πιὲ;" ἴῆεγε 

1 1 δοςερὶ (ἢςπὶ, δπά ἴπεγε Ψ}  τεαυῖγα γουγ οἥξεπηρθ δηα {πὸ 

θεϑδὶ οἵ γουγ οΟὈΪαϊίοη5 ἴῃ .411} γουῦ σοηϑεογαῖϊδα {πϊηρθ. [π᾿ γουΓ Δι 

βυνθεῖ βϑανοῦβ 1 Ψ}} δοσερῖ γου ψῃεη 1 Ὀπηρ νοὺ δρδίη ίγοπὶ ἴῃς 

Πδίίοη5 δηά ραῖμεγ γοῦυ ἴγοπλ ἴπε ἰαη5. ἀπηοηρ ΠΟ γὲ ἅτγα α15- 

20 ΡεΙβ6 4, δηα τῆγοιρῃ γοὺ ΠῚΥῪ ϑδηοῖν 5141} θὲ πηαηιϊίεβίθ 33 τῇ {πε 

σῆς οὗ (ἢες παίίοῃηβ ; δπαὰ γε 9}4}} ρεγοεῖνε ἴπαὶ 1 ἂπὶ [νη ψῇδῃ 42 

Ι Ὀγίησ γου ἴο ἴῃς ἰαπα οἵ ἴδγδεὶ, ἴπε ἰαπά ψνῃϊοἢ 1 ὅννοτε ἴο σίνε 

ἴο γοιν ἰαϊποῖβ,; ἴδε γε 5141} γε πη ΕΓ ΥΟᾺΓ ννᾶν8 δηα 411] ἴῃε 43 

Ρτγδοίίσες ννπεγεννῖῃ γε πᾶνε ἀεῇ]εα γοιτγβϑεῖνεβ, ἀπ γε 58}4]}] Ἰοαῖῃε 

25 γουγϑεῖνοες. ἰοῦ 41} ἴπ6 νιοκεάηξθο ννῆϊο ἢ γὲ πᾶνε σοπιπηςα ; πα 44 

γε 5141} ἰδεάγη ἴἢαϊ 1 ἂπὶ ΪἤἩΝΗ ψἤεη 1 ἄδθαὶ ἢ γοι ίογ {πε 

58 Κε οἱ πὶν Ναπιε, ποῖ δοοογαϊησ ἴο γουῦγ δον] ννᾶγβ δπα οἼοογγυρῖ 

Ὀγδοίισθα, Ο ἤουβε οὗὨ Ιϑγϑδεὶ, 5ϑαὰγνβ ἴῃς 1 οσγά, [ἩνΗ. 

ωϊ 

Φίτε απὸ ϑιροτὸ αααίποξ Ἰσταεῦ ἀπὸ «ἄπιπιοη. 

30 ΗΙΘ νογὰ οἵ ΝῊ οδπὶὲ ἴο πὲ: δοὴ οὗ πιᾶπ, ἴὔγῇ ἢν ἴδος 45. 46 

ἴοναγά {πε ϑοιῖῃ,52 δἀπάὰ ργέδοῦ αραϊποὶ ἴῃς ϑουῖῃ, δηὰ ρτο- 
ῬἤΈσΥ ἀρδϊηϑὲ ἴῃς ἰογεϑὶ3 οὗ ἴῃς βεϊα ἴῃ ἴἢς ϑδουΐῃ, δπα 9ὰν ἴο (ἢς 47 

ἰογεϑδὲ οἵ ἴῃε δουῖῃ: Ηδξαγ [ἢ ὲ νογὰ οὗ Ϊηνη: Τῆι 9αγ8 [ῃῸ 

ἀμϑεξβθϑιβο-.----- 

20,490 “ἰπ ἴῃς ἰαηὰ 32 
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20,48--21,12 --αϑεδ» (χεξίεἴ χοθέθονς-- 34 

20 Ἰ,ογά, Ϊηνη: Βεμοὶὰ 1 Κιπάϊε ἴθ {πες ἃ ἔγε ν ῃιοῇ 5141} ἀξνουγ 

ἜΝΕΙΥ σύδεη ἴτε δηα ὄνεῖν αγν ἴγεε ἴῃ ἴπεε; ἴῃε Ὀ]αζίηρ ἤδπιε 

5Π4} ποῖ Ὀὲ συσησῃεαά, δπα 411 ίαοθς. 5Π4}}] θὲ βοογοῆεά {πογοῦν 

48 τοπὶ ϑουῖῃ ἴο Νοιῖῃ, δηὰ 411 πιθῆ 514]}1} 58ε6ὲ παῖ 1, [ἩΝΗ, Πᾶνε 

Κιηα]6α τ : ἴ 5141} ποῖ θὲ αιδποβεα. 

49 Απάᾶ 1 5414: Αἢ, ]οτὰ, [νη  ἴμον ϑὰν οἵ πιὸ: 5 ἢς ποῖ 

βρεακίηρ Παα]65 5 

21,1.2 Τἤδη τΠϊ5 ἡνογά οαπὶὲ ἴο π|ὲ ΠῚ ΉΝΗ : ϑοη οἵ πιδῃ, ἴαγη τἢν 

ίαος ἴοννασά Ϊεγυϑαίεπι, δηὰ ργεδοῦ δραϊηϑὲ -ἢξτ» ϑδποΐυδγιος, δηαᾶ 

3 ῬΙΌΡΠΕΘΥ ἀραϊηϑδὲ {πε ἰαπα οἵ Ιϑγαεὶ, δῃαὰ 9ὰν ἴο ἴῃς ἰαπα οἵ [ϑ5τδεὶ : 

ΤΏυ5 98ᾶγ8 ΪΉΝΗ : Βεβο]ά, 1 πὶ δραϊηϑῖ ἴπεθ, ἀπά 1 ν}}}] ἄγαν πὶν 

ϑδυνογάὰ ἴτοπιὶ [5 ϑοδρραγά, δπὰ οὐυΐ οΗ͂ ἴτοπὶ ἴῃεε πρῃΐοουβ δηὰ 

4 Μιςκεά. 56 Βεοδιιθε 1 ουΐ οΗ͂ οπὶ ἴἢδε τρῃΐζεουβ δη ψιοκεοα, [ἢότο- 

ἴίογε ρόοδβ ΠΥ δνογά ἰογίῃ ίγοπὶ [5 βοδθραγά δραϊηβδί 411] ΠυπΊδη- 

5 Κιπά, πὶ δοιῖ ἴο Νοιίϊ, δηα 411 584}1} Κπονν {παῖ 1, ΪἩνη, πᾶνε 

ἄἀγαινῃ ΠΥ ϑυνογαά ἰγοπὶ [85 ϑοδυρατγα : [ἴ 5141} ποῖ θὲ ϑῃμεδίῃεα. 

6 Απά που, 5οη οἵ πΊδη, ϑ'ρῇ; ψπ Πεαγῖ- Ὀγεακιηρσ ὃ δηὰ ν ἢ 

7 Ὀϊπτεύηεβθ5 ϑἱρῇ Ὀείογε {ΠῈ]ῚῚ ὄγε5β. ἸἈπᾶα νῇεη {μὲν 514}] δὰν ἴο 

{πες : ΝΥ Ππεσγείοσε ἀοϑδὲ ἴῇου βρῇ ἴἢοιι 514] τὰν: Βεοδιιδε οὗ τῆς 

τἀηρδ,; ίογ ᾿ξ σοπΊεβϑ, δπὰ ὄἼνεῦν ἤδαῖΐ 54] ἴγεπλῦ]ε, δηα 411] παπᾶς 

5041 θὲ δεδ!ς, απὰ τῆς βρίτξ οὗ 411 95Π4}} (αϊπί, δηα 411] Κῆθεὸς 5}4]] 

θ6Ὲ νψεὰκ δῈ ναῖεσ. Βεῇῃο]ά ἰἴ σοπΊεβ, δπαὰ ἃ 5}4}} σοπὶεὲ ἴο ρᾶϑ85, 

5ᾶγ5 ἴῃς [ογὰ, Ϊηνη. 

8.9 ΤΠ5 ψογά οὐ ΪΉΝΗ οᾶπὶεὲ ἴο πὲ: ϑοὴ οὗ πῆ, ργορῆεβυ δπά 
58Υ: ΤΠυβ θᾶγ5 [ἩΝΗ : αν: 

Α ϑνοζγά, ἃ βνοσά 19 

ϑῃαγρεηεα δηα ρο]ϑῃεα! 

Ιο ΘΠαγρεηςα ἴο ἷαγυ! 

ΡοΙ 5Πηεα ἴο «ἤλϑῃ ἰογῖῃ» ΠΙρῃτηϊηρ "" 

1 1 15. σίνεη ἴο «ἢςξ 5ἰαυρῃίεγει» 

Το σίαϑρ ψιῇ [π6 Παπα! 

1 [5 5ῃπαγρεηξα αὶ δηα ρο] !δῃθά 

ον ἴπε ἤδπα οἵ [ἢς οἴανεσγ' 

12 ΘΗ τες ἀπά πον], 5οη οὗ πιᾶπ, ἰοῦ ἰξ ἰ5 «ἀγαννῃ: αραϊπϑὶ ΤΥ 

Ρέορ!ε, ἀραίηβδι 41} ἴῃ6ς ρήποεβ οἵ ἴβγαεὶ; πεν ἃγὲ ἀε]ίνεγεά ονεῦ ἴο 

{πε ϑινοτά τορεῖμεγ νη πὶν Ρεορίε; ἐπεγείογε σπηῖε ὑροη τῆν {ΠΙρἢ, 

ἂν ΤΟ τιν ὼς ἀὰ ἃ κὰ κα ἡ 11 βϑ(Π6 ονογά 

με 5 

25 

30 
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25 -οὐπαϑεθὰ» χεβίε οκονίδοες-- 2Ι,13- 28 

ἴογυ {ποῖα ἰ5 ἃ πα], Ὁ Ὁ τῳ ν νὸν νι νν ἦδ, βᾳγγ5. ἴῃε 21,13 

Ιοτὰ, [ΗνΗ. 

Απᾶά ἴδοι, 50οη οἵ πιᾶη, ριΙΌρΡΠεσΥ, ἂδπά ϑηῖε ἤδη δρϑϊηβῖ 14 

ΠΑΠΩ; «(. οβοως, φἔοὺν τἀ πὰ τὰ ὦ οὖν ἾΣ 

ς [{π| 15. ([ῇ6 ϑονογὰ οὗ ἴῃς 9]41η, ἴῆς στεαῖ ϑυνογαά οἵ (ῃἢς 5]4]ῃ, 

[πμᾶῖ ϑυτγγουπάς:5 {Πππὶ, (Πᾶὶ ᾿εαγῖβ πᾶν {τεπιῦ]ς δηα (Π86 «(4116 Π» 15 

6 πιδῆν αἵ 411] {πεὶγ ραΐῖεβ ; «ον αἴεὲ αε]νεγεά ονεῦ ἴο» [ἢς 

«5]αυιρῆῖει» οὗ [πε ϑδννογά ; «νοῦν», ἰ 15. πιδάς {κὸ ἸΙρῃϊηίηρ, 1 15 

ννηοῖοα ἰοῦ ἰαιρῃῖεσ. Τυγζη ἴπεὲ .Ὁ ϑινογά: ἴο ἴπε «εδι», ἴο [ἴῃς τό 

το τίρμι, ἴο {πε «τοηῦ», ἴο ἴπε ἰεΐζ, νι Πογβόθνοσ 1Π1πη6 δαρα 15 δρροϊπίεα 

«ἴο τυτη.}16 Απᾶ 1 αεἷθο ν}}}] οπηῖς παηπὰ οὐ παπᾶ, δπὰ 1 ν1]}} 

ἌΡΡοαβε πν ἔπγν  Ϊ, ΪΉΝΗ, πᾶνε βροκεηῃ! 

ψ- 7 

Τἤρη οσαπλῈ ἴο τ|6ὲ [ἢ15 ννοτὰ οὐ Ϊῆνη :7 ο [δοιι, 5οη οἱ τηδῃ, 

τλαῦκ ἴΠ66 ἴνο τοδᾶς ίογ ἴῆες οψογά οἵ ἴπε Κιηρ οὗ Βαδθυίοη ἴο 

ι5 ἴακε; ἰεῖ τῆς ἴνο οἴαγί ἴτοπῆ οὴς τγερίοη, 8πη4 δεῖ ἃ 5ρῃτ-ροϑβϑῖ [ὺσγ 

τῇς ραΐῃ οὗ τῇς ονογα α ἴπε πεδὰ οἱ [6 τοδα ἴο «δοῇ» οἱΐγ : ἴο 20 

ΒΑΌΡΔἢ 13 οὗ [ῃΠε ϑοηβ οἵ Απηπιοη, δηα ἴο [πἀδἢ, «4Πη6» εγι 546 Πὶ «ἴῃ 

{ῃε πιάςι- {Πογοο Εὸγ {πε Κιηρ οἵ Βαδγίοη βἴδηάς αἵ ἴῃε ἰουκ οἵ 2ι 

{ῃἢε τοδά, δἱ 6 ᾿μεδὰ οἵ τῇς. ἴννο τοδάς, ἴο ργδοΐίΐσς αἰϊνι παΐζίοπ ; ἢε 

20 5.ακεβθ τῆς δἵἴγοννβ, ἢς Ἴοπϑυϊῖϊα {πε Τεγαρῆϊπι, πε ἰοοκθ αἱ [ἢςε 

Ἰϊνεγ9 Ἰηῖο ἢἰ5. τίρῃϊ παπᾶ οοπιεβ ἴμε ἰοῖΐ «πηαγκεαά. ΘΓ] επὶ,᾽ ἴο 22 

ΟρΡρεη ἴπε πιουῖῃ ΜΠ ἃ -ον», ἴο ΠῸ| ὺρ ἴῃς νοῖςε ἴῃ ἃ δδῃουΐ, ἴο 

8εῖ θαίϊοτπρ- τα Π]5 ἀρϑιηϑδί ἴΠεῸ σαῖεβ, ἴο ἴἤγονν ἃρ πιοιπηάς, ἴο Ὀμ1ἃ 

ἴοννεῖβ. Το ἴποπὶ, ἱπάεεά, τ 966 Π)|5 ἃ ναὶη αἰϊνιηδίίοη. Βιιῖξ {πεν 23 

25 τοι 55 πιὲ οἵ {Πεῖγ ᾿ηιαυν, παῖ {παν πιὰν Ὀς σαρίατγεά. 

ἸΤΠπεγείοτε τπ5 ϑᾶὰγ8 {πε ]Ἰ ογά, ΪΉΝΗ : Βεοαυθε γὲ γαπλ Πα πὶς 24 

οὗ γουγ ᾿πἰ ιν ἴῃ ἴΠπᾶΐ γουγ ἰγαηβργαβϑίοηϑ ἃ πηαηϊοϑίεα, Δηα γοιΓ 

55 ΔρΡΡδαΓ ἴῃ 4}1] γοιγ πιϑαάεεας,---- θεσαϑε γὰ «ταπηη» πο, γε 

5Π41}} Ὀὲ σαρίιτεά, Απᾶ ἴποὰ νῃο αἵ ἴο Ὀὲ ἰδίῃ, ἴπου νυ ὶοκεα 25 

30 Οη6,3. ρῥγίπος οἵ ἴϑγαεὶ, νῆοβθβε ἀδὺν 5 σοπὶαὲ ἴῃ ἴῃε Ἐπὶεὲ οἵ ἢπαὶ 

Ρυπιϑῃπηθηῖ, ἴπιι5 θὁᾶγ85 με Ἰοτγά, ἴηνη :- Αννὰν ψ ἢ τἢ6 πηῖγε ! 26 

ϑηαίοῃ οἰ τῆς. οὔονη  -«ΓΠσθδὲ ἂῖεὲ τὸ πιοῖε- ' Εχαϊς ἴῃ ἰον! 

ΑΡδαβε τῆς ρῃ !} Βαυΐπ5, τυΐηβ, σὰϊη5. 1 τηᾶῖκε {54 Υδα, ἴΠπ686 5}4]] 27 

ποῖ δὲ ΠῚ ἢῈ οοπε ὴῇο [ᾶ5 {πῈὸ τίρῃΐ ἴο {Πεπ|,.55 ἀπὰ 1 ρῖνε 

25. ἴδ πὶ ἴο ΠΙ1Π]. 

Απά Πιππεσ, 5θδοη οἵ πιδη, ργορίμεθν δηὰ 9δαν: Τῆι δαγβ8 ἴῃς 28 

Ιογάὰ, ΙΉνΗ, σοποογηίησ {πε ϑοῆβ οἵ Απιπιοη δηα σοποεγηίηρ {δεὶγ 

γον] τησ: δ8ᾳΥ: Α ϑννοσά ! ἃ ϑνογα ' ὑηϑῃεαῖπεα ἴο 5ϊαν, ρο δῆεα 

ψή 8.19 

ἀμϑεσθρϑβο.. ---- 

21,19 “δηρίανε 22 θἴο 56ῖ Ὀαζογιπηρ- ΓΑ Π15 ἌΓ τος ὡς, τῆς οἶρὴν ἰξν 8. ἐν 



21,29--22,13 --ὐαθεθὰ» χεβίεἴ «χερθοιο- 26 

21,29 ἴο «ἤλϑῃ ἰοσγίῃ» ΠΙσδιηίηρ 1556. Ὀδοδιδε ἴῃ ἱγίηρ νιϑίοηβ δηά ψΠἢ [156 

αἰνϊηαϊίοη ἴ ννὰ5 ἰοϊὰά {πὸ 57 τῆαῖ που 5Πποιι άϑε «Ππογον ἢ» 5π|εῈ 

{π6 προκβ οἵ {ῃῇ6 ψίοκεαά νῆο ννεῦεὲ ἴο Ὀὲ ἰδίῃ," ψῇοβε ἀδν ἢδὰ 

30 ΠοπΊα, ἰΏ πε ἔἰπιὲ οἵ {πεὶγ ἄπαὶ ρυπιϑῃηθηῖ. ἘἈδίυγη ἰἴ ἴο ἰἴ5 

Βοῦρα  Ι͂ἷῃ ἴπε ρἷαοα ψετε ἴποιι νναϑέ ογεαῖϊθα, ᾿ἴῇΏ ἴπῃε ἰδαπα 5 

Ψ Ώεγο που νναϑὲ Ὀογη, 1 1} πᾶσ ἴπε6Θ. 11 Μη) ροὺγ ουΐ πὶν 

Δῆρσογ ἀροὴ ἴπεο, 1 νν}}} Οἷον οὐ ἴπεε ἴΠ6 ἤτε οὗ πὶν νγαΐῃ, δηὰᾶ 

Ι ν}}} ἀεἰίνογ {π66 ἱπῖο ἰῆς μαπὰ οὐ γυζῃ]εθ5 πιεη, ἰογρεῖβ οἵ 

42 ἀεϑίγυισθοη. 9 Εἰπεὶ ἴου ἤγο 5Πα]ῖ που θεὲ, (ἢν ὈΙοοά 541} θὲ ἱπ {ΠῸ 

ἴω} 3 

Ιαπά, ἴοι 5] ποῖ 6 τεπιεπιρογοά, ἴον 1, ΪΉΝΗ, πᾶνε βθρόκβη 1{ΠΡ τὸ 

«Ἀτταίαπηιεπέ οἵ 3εντισαΐεηι. 

22,1. 2 ΗΙΞ5 νογτὰ οὐ ΝΗ οαπὶὲ ἴο π|Ὲὲ : ὅδοὴ οἵ πιαῇ, ψγῖ τἋῃοι 

υάρε, νη το Ἰυάσε ἴῃ6 Ὀοοάν οἷν Τπθη δον δῦ 

3. 4}|} Πὲῖ δροιηϊπμδίίοηβ, ἀπά 9Υ: Τῆι5 8ᾶγ5 ἴῃε [Ιοὐά, Ϊηνη: Ὁ 

εἰν, {παῖ ϑῃεάσεβθι Ὀἱοοὰ ἰῃ ἴῃε πιάβὲ οἵ ἴῃδ6 ἴπαὶ ἴῆγ {{π|Ὲ ΠΊΑΝ 15 

4 σοπΊα, δηα πιακεβδὶ οἷς ἴογ ἴῆγϑε] τπαΐ ἴοι πιαγοῖ Ὀὲ ἀδῇῆ]θα; οἵ 

{πῆ6 Ιοοά νῇϊοῇ ἴπου παϑὶ 5πεά ἴποιι αὔί σιν, δπὰ ΌῪ ἴπιης ἰάοΪ5 

νοἢ ἴπου Παϑὲ πιαᾶάς ἴποιι αὐτί ἀεἤὶεα, δπα ἴπου πα Ὀγουρῃξ οἡ 

[γΥ ἀν «οὗ ἀοοπι», δπᾶὰ τῆν -{ἰπ|6- «οἱ τεοκοηϊηρ.." ὙπΠετγείοιε 1 

σίνα ἴπεε6 ᾧὑρ ἴο [πε 58οοσπ οὗ ἴΠ6 παῖϊΐοηβ δῃὰ ἴο ἴπ8 πο αν 20 

ς οὗ 41] τῇς ἰαπᾶάᾶς. Τμοβθε οὗ {πὸπὶ ΨΏϊΟῆ δἂἵε ποὰῦ δηα ἴξοϑβε 

ννῆϊοἢ δαἵὸ ἔατ 5141}1] πιοοῖκ {πδε, του ᾿ηΐδπιοιις οὔθ, {1} οὗ τυπλ]ῖ. 

6 ΒεΠοΪά, πη [πες [πὲ ργίποας οἵ ἴϑύδεὶ 411] υ86 {πεὶγΓ ρόοννεῦ ἴο 5864 

 ὈΪοοά.Σ [ἴῃ (ἢξε ἰδίμοσ δηὰ πλοῖμεῦ αἵἴὲέ αεϑρίβεα, ἴῃ ἴπεε. τῆς 

ΒἰγΔηρΡΟΓ ἰ5 Ορργεββεά,3 ἰπ {πε6 ογρῆδη δηά ψίάον αἂἴεὲ ψυγοηρδά. 25 

8 ΜΥ 5αογεά ῃίηρβ ἴποιι ςσοπίεπγηεδί, ΠΥ ϑαρραῖῃ5 ἴπου ρτγοίδηαϑί. 

9 ἴῃ περ αγὸ ἴποϑθε ψνῆο ϑἰδηάεσ ἰπΠ ογάεγ ἴο 5δῃεὰ Ὀοοα. ΪΙπ {πεὲ 

“ἤεϑἢ. 15. δαΐδβη ὑπ ἴῃς Ὀ]οοῦ».. [Ιη ἴπεε ἰενν 6555. 15 σοπιπλ ες : 

τὸ θη ἴδκϑ' {πεῖγ (Δ μεγθ᾽ σοπουθίηεϑ,; οπιθη. ὑποίδαη τῃγουρἢ «ἰΠεὶγ 

τι ΠΙοηΓὮΪγ. ἱπηριγν ἀγὰ ἀρργοδοῆηθα; οὔθ πΊᾶῃ δἼοῖβϑ ν]]εὶν ἢ Π15 30 

πεΙρσηοτ 5 να; δηοίμεγ ἰενν αν σοηίγαςϊ5 4 ἀθἤ]ηρ πιᾶγγίαρε ἢ 

ἢϊ5. αδμυρῃἢίοτγ-ιη-ἰανν ; ἀηοῖπετ, ΠΊΔΓΓΙΕ5 [15 ϑδἰβίεσ, ἴπ6θὸ ἀδιιρῃίεγ οἵ 

12 ἢϊς ἰβίποσυ. [ἶῖἢ {πε ὈΓπθὸ5. δἵ ἰαΐζθη ἴο οῃφδα δ]οοά, ἴπου. ἰακοϑοῖ 

ἰπῖογεϑῖ δηὰ ἱποῦοαθο, δἂπὰ ορρίεϑϑεδῖ τῆν πεῖρῆροῦ Όγν εχίοπιίοη, 

13 ἀπ πὲ ἴπου (οτγρείίοϑί, δαγ8 τ[Π [[ογά, ἴηνη. Βεῇῃοὶά, 1 σπιῖΐε 35 



[5] 

25 

Φ 

37 --«αθεθ» χεβίεἴ πχεορθθονο-.. 22,14--31 

ΠΥ ᾿απαᾶς ἱορείπεγῖ δ {πε εὌχίοπίοη ἴπου ρῥγαςίςεδί δηἋ αἱ [ΠῈ 22 

ὈΪοοά ψνῆϊομ 5 ἴῃ τῆς πιίάσξῖ οἵ ἴπεεὲ. ΔΜῚ] τῆν πεαγί Ὀὲ ἢγπὶ οὐ 14 

(ἢν παπᾶς βίγοηπσ ἴῃ ἴπε ἀδγς. ψῆδη 1 ἀφαὰὶ στὰ {πεεῦ 1, ΤΉΝΗ, 

παν βροκβὴ ᾿ἴἴ δηὰ 1 ν1}} ἐἀο 1} 1 ν}}} ϑοαδϊίεγ (ἢδ ἀπιοὴρ ἴΠε 15 

Πδίίοη5 δηα αἴβρείθε ἴεε τὨγουρσῃ ἴῃς ἰαπᾶς, δηα σοηδυπιε οὐ οἵ 

{πεε τΠϊ]πῸ ᾿ππριγιῖν, δηα «1» ν}}]. θὲ ρῥγοίαπεα {γοιυσῇ ἴπεὲ ἴῃ [πε τό 

εΥῈ5 οἵ ἴπε παϊοηβ," δηὰ ἴποιι σμαὶὲ ἰεάγη {μαὶ 1 δπὶ [ἩΝΉ. 

Εὐγῖπεῦ σαπηα ἴο πΊὲ {π|5 ψνογὰ οὗ ΪΉΝΗ : δοὴ οἵ πηᾶηῃ, [ἢε 17. 

Ηοιιδε οὗ [Ιϑγαεὶ, 411 οἵ {πεπὶ, δίε Ὀεσοῖηῆες ἀἄγοβθ ἴο πΊΕ, ζορρέεγ 

Δη6α {π δηᾶ ἵἴτοῇ δηά ᾿ἰεδα 1ἴἢ ἴῃς ἤισγηαςα,; ἄγοϑα οὗ νοῦ ἀγὲ ἴμεν. 

Τδεγείογε, τῆ βϑαγ5 ἴῃς [ογά, ΪΉΝΗ : Βεσοδιιθα γε ἂγὲ 4] ὈεςοπΊε το 

ἄτοββ8, {πεγείογε, θεῃοϊά, 1 νν}}}] ραῖπεγ νου πο πε τηϊάπξ οἵ [εγιιβα- 

ἰεπι. Α5 δνεγ δηὰ σορρεσ ἀπά ἰζοὴ δηὰ ἰεδὰ δηὰ [{ ἂγὲ ραίῃεγοα 20 

ἰηπῖΐο ἴπΠ6 ἤπγπαος ἴπαΐ ἤγτε πᾶν ὈῈὲ δίονη οὐ {πεπὶ ἂδηά ἴπεν ὃὈὲ 

πηεϊτε, 50. ΨΜ}} 1 ραίπεγ γοὰ ἰπ ΠῚΥ ἀπρεῖ ἂδηὰ ἰῇ τὶν ἔιγν, δηά 

σαϑῖ γοῖι ἴῃ δπα πιεὶῖ γοι. Υἵξα, 1 νν}}} ρσδίθεσ γοὺ δηᾶὰ Ὀἷονν οἡ 21: 

γου ἴῃε ἤϊε οἵ πὶν ννγαΐῃ, δηά τπογοίη 5Π4}} γε Ὀὲ πιεϊϊεα. ΑΔ 22 

5] ΝΟΥ ἰ5. πιεϊίοαὰ ἴῃ τῆς ἔμχγηδοθ, 580 51141}} γε θὲ {πογείη πλοῖα ; δπάὰ 

γε 5141} ἰεαγῃ ἴπαϊ 1, Ϊἑνη, ᾶνεὲ ρουζεὰ οιξ. πῆν ἴγν οἡ γοιι. 

ΤῊΙ5 νογαὰ αἷθο σαπὶῈὲ ἴο πιὸ ἴοπὶ ΪΉΝΗ: ϑοηὴ οἵ πΊδῃ, 54. ἴο 23. 

Πεῦ : Του αὔί ἃ ἴδῃ νποιΐζ «Γα1η» ΟΥ ϑῆοννεσγσ οὐ (ἢς αδὺ οἵ 

ἱπαϊσπαίίοη," «νῆοβθα ρῥγποθ5-τογαΐ» ἰη ἴῃς πριασῖ οἵ ΕΓ ἂἵε {{ΚκῈ ἃ 25 
τοαπηρ ᾿ΙΟη ἴῆαΐ τεπβ 15 ὑσγεὺ; ἴμεν ἀδνοιγ πλεη, {πεν 58ε|Ζεὲ οἡ 

ἰγααϑιγα Δη6 ννϑα! ἢ, {παν πιᾶκε τᾶν ἃ ψιίάονν ἴῃ ἴπε πιαάϑὲ οἵ πεγ. 

Ηδετσ ρῥγθϑῖς νϊοϊαῖε ΠΥ ἰανν δηα ργοίδῃε πὶν βϑδσγεα (ἢίπρο; πὸ αἰ5- 26 

τἰποϊΐοη ἀο ἴπεν παῖε Ὀεΐννεεη βδογεα δηα σοπιπιοη, πηο αἰβδγεηος ἀο 

ἴπον ἴδαςῃ Ὀεΐνεεη ὑποϊεαῃ δηα οἰεδη,; ἴγτοπὶ ΠΥ βαρραῖῃ5 {Πὸν ἢ16ς 

{ΠΕ αγεβ, δηα δπιοὴρ ἴΠπεπὶ 1 απὶ ρτγοίΐαπεα. Ηδεγ ποῦΐεβ ἴῃ ἴπε 27 

τηϊάϑέ οἱ πεῖ αγὲ {κε ννοῖνεβ. ἴπαϊ τοπα {Πεὶγ ργον, δπεαάίϊηρ Ὀἱοοά, 

30 ἀεβίγογίηρ ᾿ἵνε5, ἴο ρεῖ ἀἰϑῃοηεϑδὶ ραίη. Ηεγ ργορῃεῖβ δὰ .νν4115. ν ἢ 28 

35 

ΜΉΪτεννα 5,15 βεοίηρ (8156. νἱϑίοπβ ἀπα αἰνίηίπρ ᾿ἰο5 (Ὸγ ἔμεπι, βαγίηρ : 

“ΤΠ 5αγ8 ἴῃς Ἰογά, Ϊηνη," νῆση ΪΉΝΗ [5 ποῖ βροκεη."2 ὍΤῇε 29 

Ρεορὶβ οἵ [ΠεῈ ἰαπὰ ργαρσίίςαε ορργεϑβϑίοη απ σοπλπηΐ γοῦθεγν, ᾿νγοηρ 

[Πἢ6Ξ ροοῦ πὰ πεεᾶν, δηὰ «(θα)» ὑπ] δεν ἢ τῆς σίγαηρετ. 3 1 30 

ἢανε βοιρσῃξ ἀπὶοηρ ἴΠπε6πΠὶ ἃ πίᾶὴ Ψνῆο 5ῃοι ἃ Ὀυ1ἃ4 [πὰ νν4}} δηά, 

ίογ πε ἰαπα, βίδηά Ὀείογε πὶ ἴπ ἴπε Ὀύεαοι, ἔπαὶ 1 σπου ποῖ 

ἀεδῖγον 1ξ, υῖϊ 1 πᾶνε ἰοιιπά ποηθ.4 Ὑπεγείογε 1 ροὺγ οιἷμἱξ ΠῚΥ 31 

ἱπα!σηδίίοη οἡ ἴπεπὶ, ἢ (πε ἤγε οἵ πὶν ψγαῖῃ 1 σοηβδαπιο {Π6Π1; 

ἰογ ἴπεὶγ ἀδεάβ 1 τεαυς {Πα6πὶ, θὰγ8 ἴῃς [οτὰ, ΪΗνΗ. 

18 

24 



23..}--21 -αὐσεεξα» χεβίεῖ οχενοῥθοι.- 48 

«βοίαβ απὸ «ἰβοθίβαβ. 

23.1.2 ΗἘΕΒῈΕ οᾶπια ἴο πὶς {Π1|5 ννογὰ ἔτοση [ΝΗ :" ὅοη οἵ πιη, ποτα 
3 ΜΈγε ἴνο Ψοπιθη, ἀδυρηϊεγα οὗ οπς πηοῖμῃεσ. Τηεν ρῥἱαγεαὰ [πε 

ματίοϊ ἰὴ ἔρσγρι" ἴῃ {Πεῖγ γουίῃ : «5» πεσε ννεγε {ΠΕΣ ὈΟΘΟΠΊ5 ργαβϑεα, 

4 ἅπὰ ἴπετε ννεσε {ΠΕΣ νίγριη Ὀτγεαϑῖς παηάϊθα. Τῆεῖγ παπιεὲβ 'νεσα 

ς ἈΒοΐΪδῆῃ,, [ῃῈ εἰάεγ, Ὧἃπὰ ΑΒο θαἢ,4 Πεγ διϑδῖεσ. ὙΠαν Βεοδπὶε πηϊπε,5 

5 Δηἀ Ὀοτγα 850Π5 δηά ἀδυρῃίεγβ'. Αποϊδῃ ρίαγεα ἴῃε δαγίοϊῖ, πουρῇ 

6 56 νὰϑ ΠΥ Μς; 5ῃὴε αἀοἴοαά οἡ ἢεῖ ἰονεῖβ, ἴῃε Αϑϑουγίδηβ, "ρῇ 

αϊρσηιατπεϑι,, οἱοῖ με ἴῃ Ρυγρὶε, ρῥτγείεοϊβ ἂδπὰ γρονεγποῖβ, ἴδίεϊν 

7 γουῖῃ5 411} οἱ ἴπεπὶ, σανδίίεσα πιαϊηρ οὔ ΠοΙβεβ; 5πηε6 Ὀεβίοννεα ἢεγ 

Βαγὶοῖτεβ οὐ ἴπεπι, σμοίςσε πῆεη οὗ Αϑϑουγία νεῦε {πεν 411; δηαὰ οἡ 

8 Μ᾿ ΠοπΊβοόνοῦ δῆς ἀοῖεα, νπ ἢ 411 τῇ εῖγ ΙΔοἷς 5ῃῆ6 ἀεῆὶεα Ποῖϑε]7 ΝοΓ 

αΙα 5806 σῖνε ὕὉρ πε δαγοῖπες Ἴσοππηυςα ἔτοπὶ Εργρὶ οα; ἴῃ Πεγ 

γουῖῃ πεν παὰ ἰαϊπ ΨΠ Πεσ, απα Παπαϊεα ἤεὲσ νιγσὶπ Ὀοβοπὶ δπὰ 

9 ἰανίϑῃεα τπΠεὶγ Παγϊοῖγσγ οὐ ἢεσ. ἸὙπδεγείοστε 1 ἀεϊνεγεα πεγ πο {πε 

ἤαπάς οἵ ἢεγ ἰονεῖβ, ἱπῖο ἴπε παπᾶς οὗ ἴπεὲὸ Αϑϑουγίδῃβ οὔ ννῇοπι) δῆς 

ιο ἀοίξα. Τῆεν υποονεγεα ἤσεγ Πακεάπεϑϑ, ΠῈΥ 505 δῃηά ἢεγ ἀδυρῇϊζεγϑα 

ἴεν ἴοοκ, δπὰ πεὺῦ ἴπεν δεν ψῇ {πΠὰῸ ϑννογά ; 8580 58ηε Ὀεοδπὶς ἃ 

ΜΑΓηηΡ ἴο ΜΝ οπΊεη, δηα ρυπιϑπιεηΐ ννὰ5 ᾿πῆϊοῖεα οἡ Πετγὃ 

ι Ηετγ ιβδῖεγ ἈΠΟ ρα ἢ 54 [Π15, γεῖ 58ὴη6 σαγπεα ἤεγ ἀοζηρ δπὰ 

12 ἢογ δαγϊοῖπιε. Ὀεγοπα ἰῆοθε οὗ ἤεσ οιβῖεσ. Οη ἴπε Αϑϑουγδηβ 58ε 

ἀοΐεα, ρτγείεξοεϊς δηά ρονεγποῦβ, πισρῇ αἱρηιΐαγιεβι," οἰ ΠΕ ἴῃ ςοΠοῖςε 

13 ΓΑΙΠ]Οηϊ, σάναίετα ΠΟΙησ Οὐ ἤοῖβθεβ, δίδίεϊνυ γνόυ τ] 4] οὗ [π6π|.9 1 

14 58" ἴμαΐ 8η6ὲ ννὰβ ἀεθβ]ηρ Βεύβεῖῦ, {πὲγ ὈΟΙΠ ἴοοῖκ οπς νᾶαυ. 96 

σΑγγιθ ἃ Ποῦ Παγϊοῖπεβ (γί ῃεγ: 516 8διν πΊεη ρογίγαγεα οἡ νν8}15, ἤστιιγας 

15. οἱ (Βαϊάξδηβ ρογίγαγεα ἴῃ νϑγπη]οη," {Πεῖγ ἰοῖη5. σιγάεα ἢ δάβῆς5, 

{Ππεῖγ πέδας. δαογηθα ψ ἢ ΠΙΙοῖς, Ἰοοκίηρσ 411] οὐ τῃεπὶ {κὲ σαρίβδιπβ, 

Ροτγῖγαι 5 οἵ Βαρυ)])ηοπίδη5,1"-- (Πα δα ννὰ5 ἴῃς ἰδηαὰ οἵ ἴπεὶγ παν γ. 

Ιι6 ΚνΏδη 951ὲ ϑδιν ἴπεηι, 58ηε ἀοΐϊξαα οἡ ἴδμεπ), ἀπ ϑεηΐ πιοϑϑεήρσεῖθ ἴο 

17 ἴπεπὶ ἴῃ (ἸΠ α] 6.52 Ὑπὲ Βαδυ])οπίδης ννοης ἴῃΏ υπῖο ἢξγ ίογ ἴδε 

δαργαος οἱ ἰιιδῖ, απά αἀδθῆὶοαὰ ἤὲγ ἢ τΠεῖὶγ Παγίοῖγγ, 580. τπαΐῖ 586 

18 'ν5 «ϑαῖε» ΜῈ [Π6πῈ, ἀπα τυγηεα ίγοπιὶ ἴπεπὶ ἢ Ἰοαῖμῃιησ."3 Τῆι5 

4“ῆὴ6 τονεαϊεαὰ ἤεῦ δατγίοίσιος απ στ 5Παπηθ, δαπάὰ 1 τιγηθαὰ ΜΠ 

19 ἰοαϊῃίησ ἴγοπὶ ΠῸΓ 45 1 παᾶὰ ἴυγηεα ἴτῸπΠῚ ἢεγ ἰβίεσ. οὖεδ: 5Πὲ 

ἱπογθαδεὰ ἤδγ Ὠαγίοϊγιες, γοπηοιηθεσγίησ ἴῃς ἀαγ οὗ ἤογ νουτῇ ν ἤδη 

20 5η6 ρίαγεα πε παγίοῖ ἴθ ἴῃς ἰδῃὰ οἱ Εργρῖ. ὅδε ἀοῖθφαᾳ οὐ ἢεγ 

21 Ραγδπιοιτα ΨΠῸ ἴῃ ἴπεῖγ ἰ5ῖ με πκὰ 5865 δηᾶ (δ᾽ Ποη5.9. 50 

1: Ἔὔὐ «τ: πᾷ 

24,3 “ἴδον ρἰανεα ἴπὸ πατῖοιϑ 
ΕΣ 

4 βὰς (οΥ {Πεῖγ πᾶπης5., ΑἸΙΟΪΔ 15. ϑαπηαγία, απ ἈΠΟ Δ 5. [τα πὶ 

ἅπαξ 9 

30 
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39 -οἰηϑέθα. ἐξχκεβίεἴ χοιθϑνιο- 23,22 -- 37 

ἀἰάϑὲ ἴπου 86εεκ ἴο τερεαΐ ἴπ6ὶ ἰεννάμπεββ οἵ ἴῃν γουἢ ψῆεη τὴν 22 

Ὀγδαβί ννὰ8 ἤδηαϊθα δηαά ἴῃ γουτζῃία! Ὀοβοπὶ «ργεβϑεα» «πη» Ἐργρί." 

Τπεγείοσε, Αμο Ραἢ, τηε Ἰνογὰ, ΤΉΝΗ, ἴἢπι5 βᾶνϑ: Βοπο]α, 1 ΠῚ 22 

αροιυΐ ἴο 5110 ᾧὕρ ἴπν ἰονεῖβ ἀραϊηϑῖ ἴπθο, ἴοπὶ ψποπὶ ἴπου Παϑί 

ἴὰαγηθα ἢ ἰοαιῃπίηρ, δπὰ 1 ν}}] Ὀτηρ {πεπὶ ἀραϊπδῖ ἴπθῈ οἡ Ἔνεγν 

5166: τῆς Βαδγυ]οηπίδηβ, 41} ἴπεὸ (πΠαϊάφαδης, Ῥεϊκοά, απὰ ὅἢοα, δπά 23 

Κοα,᾽5 «Δῇἡ6» 41] {πὲ Αβϑυγδηβ ψ ἢ [Πεπὶ, δίαϊεϊν γουῖῃβ5, ργείεςϊς δηά 

ΘΌΝΘΓΠΟΓΒ. 411 οὗ ἴπεπὶ, σαρίδϊηβ δηά πρῇ αϊρηϊΐαγίεϑι," 411 τ αΐπρ οἡ 

ἤοῖβεβ; ἴπεν 5}4]] οοπὶὲ αραϊηδί ἴδε ἢ πᾶν ομαγοῖβ δπά 

οαίβ,. 6 δηὰ νι 4 ποδὶ οἵ ρεξορίεβ ; ΨΠΠ 5}1614, Ῥιοκίογ,"6 δηά 

Πεὶπιεῖ 5}4}} πεν. δεῖ {ΠεπΊβεϊνεβ ἀραϊηϑί ἴπεθ γτουπὰ δροιυῖ; δπά 

Ι ν}}] επίγυβε Ἰυάσπηεηξς ἴο ἴἢεπὶ, ἀπά πον 5141} ραᾷ85 βοηΐθηος οἡ 

{πε ; 1 νν}}} αἰγεςῖ πὶ ᾿παϊρπαίΐοη ἀραϊηϑὲ ἴπθ6θ, ἀπ πεν 5}4}1] ἀθαδὶ 

ἢ {πες ἴῃ ἔσγν; ἴῇγ ποβδὲ δηᾶά {πίῃς δαὶ ἴπεν 541} ουΐϊ οΠ 7 

15 ΔπΠα τῆς τεϑῖ οἵ περ 5Π4}} (411 ὃν {πεῈ6ὶ ϑυνογά ; {πὸν 5}4]1 σδῦγν οἢΐ 

ἢν 8οηβ8 ἂδηά τῆν ἀδιρῃίοιβ, ἀπα {πε ταβὲ οὔ {πεὸ 5Π41}] θὲ ςοη- 
Β0ΠΠΕα ὃν ἤτε; {πεν 514]}1 δῖπρ ἴπεὸ οἵ ἴῇγ σαγπηδηΐθ, δηα ἴαϊκα 26 

ΑΜΔΥ τῆν δὶγ Ἰεννεῖΐθσ. 50. Ψ}} 1 στεπιονε τῆγ ἰεννάηεθ οπὶ (ἢ, 27 

Δη4 {πγ΄ Παγὶοῖγν σοπίπιεα ἴτοπὶ ἴῃς ἰαπα οἵ Ἐσγρί, δπὰ ἴπου 5ῃδ]ζ 

20 ποῖ [Ππ ὃᾧρ {πε ἐγὲβ ἴο ἴπεπὶΊ, αηὰ Ἐργυρί "δ ἴπου βσῃαϊς γα ΡῈ Γ 

ΠΟ ποθ. Εογ ἴπι8 8δᾶὰγ8 {πε ]Ἰογά, ΪΉΝΗ: ΒεμοΪά, 1 ἀεϊνεγ ἴδε 28 

Ιηῖο ἴῆ6 απάς οὗ [ἢθπὶ νῆοπι ἴποιι Παῖοϑῖ, ἱπῖο ἴπ6 ἢαπαᾶς οἵ [ΠδπΠὶ 

ἔγοπὶ ψνποπὶ ἴπου παρ ἴυγηεὰ ἢ Ἰοδῖπίηρ; δηπα πον 5141] ἐθαὶ 

ΜΠ {πε6 ἴῃ Παϊγεα, δηα ἴακε ἀννὰν 4}1] ἴῆς (τυϊτ οἵ τῆγ ἰαθοσγ, δπὰ 

ἰΙεδανε ἴπεθὸ πακεὰ δηὰ ὕᾶγε, δηᾶὰ πὸ ὁῃαπὶὲ οἵ τὴν αδρδιςοῃοτες 

5η41} θὲ τενεδίε. 9. Τὴν ἰοννάπεβα δπά ἴῃγν δαγίοίσγιθς ἤᾶνε ἀοπε 30 

{Π|5. ἴο ἴῃεε ἴῃ ἴπαξ ποι παϑὶ ρῥγοβιταϊοα {πγϑεῖῦ ἴο 16 παίίοηϑς 

Ὀν ἀεοἤιησ ἴμγνϑε! ἢ {ΠεῚΓ Ἰᾳο]ς. [Ι͂η {ῃῈ νὰν οἵ τῆν σοἰβίεσγ ἴῃοι 31 

ἃ ροηθ, δπᾶ 1 ν}}}] σῖνε ΠΕ οὰρ ἱπΐῖο ἴῇν μαπά. Τῇυβ 9ὰγ8 ἴπ6 32 
30 Τ,οτὰ, ἴηνη : ΤὮγ σἰϑίεγ᾽β σρ ἴοι 5Πα] ἀπηῖξκ; ἰἴ ἰ5 ἀδὸρ δηὰ 

Ιαγρε, ---ἰ(ἤοὺ 5Π41} θῈ Πεϊά ἴῃ βοογῇ δηά ἀεδγίϑίοη ! ἰτ πος. πηυςῇ, --- 

[που 5141 θὲ {1]}] οὐὗἨΘ Ἁ ἀγυηκεῆηθβθα ἀηα δβῆιοζίοῃ ! ----α σὰρ οἵ σοη- 33 

δϑίδγηδίοη δηα αεϑοϊαζίίοη, ἴπεὸ σὰὺρ οἵ τὔγν ἰβῖογ "5 του 5}α]ϊ 34 

αἀτηκ ἴ ἀπαὰ ἀγαίη ἰἰ,’ δηὰ ἴεαγ ἴῇν Ὀγεαϑῖβ,; ἰοῦ 1 ἤανε βροίεξῃ [{, βαγϑ 

1ῃ6 Ι,οτὰ, ἴηνη. ὙΤπμενγείογε ἴῃ 8δᾶν5 ἴῃς ]οσγά, ΪΉΝΗ : Βεοβδιιθε 35 

[ποὺ Παβϑῖ (ογροϊζδη πὲ δπα οαϑῖ πὲ Ὀεπίηᾷ τῆν ὕδοῖκ, τπογείογο 

ἀο ἴποι Ῥδασγ αἷβδο ἴῃγ ἰεννάηθϑϑ απαὰ την Πατγίοίγίθϑ. 

ΪΙΗΝΗ ε]ὰ ἴο πὲ: ϑδοη οἵ πιδῆ, νὴ] ἴθου Πᾶσα ΑΠοΪΔἢ ἀπά 36 

ΑΠΟΠΡΑἢ ΤΠεη 5πον {πόπὶ {πεὶγ ἀροπιίηδίίοηβ! ὙΠῈν ἤᾶνε σοπλ- 37 

ωι 

ν 4 

Ι Ο 

ν 5 

ν 9 

2 ωι 

3 ωι 

ἀμϑεξθοεεβο.. - 

23,33 “ ΘαπΊατγὶα 44 5 ἀηὰ βηαν, 15 5 ηθγας 31 
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23,58-.24,3 -ἰὐθεθν» ἔκεβίε «ζρτέενις-.. 40 

πε δαι]ζογν, δηα ἴδετε ἰ5 Ὀἱοοα 55. οὐ ἴπεῖὶγ παηᾶβ: νἢ {ΠΕῚΓ 

Ι4ο]5 ἴπεν ἤᾶνε σοπηπλτεα δαυ]ΐεγν, δῆ αἷθδοὸ πεὶγ οὐνὴ 50η5 ᾿νΠΟΠὶ 

ἴπὸγ Ῥοτε ἴο πὲ πεν πᾶνε οἤεγεα ἴο ἴμεπὶ ἴο θὲ ἀδνοιγεα. Απὰ 

[ῃ185 (τ Πεγ παν ἤᾶνε ἀοπε ἴο πιὲ: ἴμεν ἤᾶνεὲ ἀεῆὶεα τὴν 58ηο- 

ἴμαγν 33“ πα ρῥτοίδηεα πὶν βαρθαῖῃβ, ψῃδη [πεν βδογιβοεα {Πεὶγ 5οη5 

ἴο {Πεῖὶγ ἸΙάο]5, ἴπεν νεηΐ ἴῃε 54π|6 ἀν ἰπΐο πῃν βαποΐιδυ δηά ρῥγο- 

ἰπεαὰ ἰἴ; Ὀεῇῃοὶά, 5 ἴεν ἤᾶνε ἀοὴῆς νη πὴ ἤοιθο. Απὰ 

[γῖμεγ: 5 ἴΠπὲν 5εηΐῖ ἴογ πιθὴ ἴο σοπΊς ἔτοπὶ δίασγ," 6 ἴο νῇοπὶ ἃ π|65- 

ΒΘΏΡΕΙ ννᾶ5 δεηΐ, ἀπά Ῥεμοῖὶα ἴπεὲν σαπιε; ίογ ννῇοπιὶ ἴμεν 37 αἰα ν85ἢ 

{Πεπιϑεῖνεβ, ραϊηὶ {Πεῖὶγ ἀνε ἢ ΚΟ," 8 ἀπαὰ ἀεοκ τπεπηϑεῖνεβ ἢ 

ΟΥΠΑΠπιεηῖβ, ἀηπα αἸα 51 οἡ ἃ ἰδίεϊυ αἀἴνδη, νυν ἃ ἴδθ]ε βργεδα Ὀείογε 

τ, ΨψΒεγεοη ἴπον 537 σεῖ πηπε ἰπσεηβε δηα πλῖπε Οἱἱ 9. δηὰ τἋΠεγὲ ννὰβ 

της δουηά οἵ -πγυῖο»,39 «εν βεηῖ. ἰοῦ πιεη οἵ ἴπε σοιηπηοη βοσῖ,3" 

ἀγυηκαγας ἔτοπι ἴῃς ΝΠ ογηε 55,33 οῇ ῇοθο ἤαηα5 ἴπεγ ρυΐϊ Ὀτγαςεϊεῖϑ, 

δηαὰ οἡ {ἢεῖΓ ἤεδας βρίε πα] σγοννη5.3) δίεπ ννεηῖ ἴῃ ὑπο «ἢ ππΠ}» 85 

οης βοεβ ἰῇ υπῖο ἃ πατγὶοῖ; 50 ἴπεν νεηΐ ἴῃ ὑπίο ΑΠοΐδῃ δηὰ ἈΠΟ Ρ ἢ 

«ἴ σοπΊπηξ ἰεννάποϑ5».3. Βὺῖ πιρῃίθόι πη6η37 5}4}} ἰπῆϊοϊ οὐ {Π6Πὶ 

[Πε ρυπιϑῃπηεηΐῖ οὗ δα ]ζεγεϑϑεβ ἀπ οἵ ψοπιεη ννῆο 5ῃεὰ Ὀ]οοά; ἴογ 

δαυ ϊζοεγοθθας ἴπον ἄτα, δηαὰ Ὀίοοα 15. οἡ ἴδπειγ ἤαπαβ ! Τῆι οὰγς [ἢ 6 

Ιοτὰ, Ϊἴηνη: Βηρ ὺὕὑρ ἃ ἰοβὶ δραϊηϑὶ ἴπεπι, ἀπά ἀεϊνεγ {Ππεπὶ ονεσ 

ἴο νΙοΐοησε δηά ράσο ! ἰεῖ τπεπλ΄ θὲ βἴοηεα ψἢ 5ἴοπες3δ δηά πεν 

ΜΠ σινογάς, ἰεῖ Πεῖγ βοὴς δηα ἀδιρῃϊεγα μὲ οἷδίη, ἀηὰ {πεὶγ ἤου 565 

48 Ὀθιιγηθα ἢ ἤγε Τῇ ΨΠ]11 σαυ8εὲ ἰεν ἀη655 ἴο σϑαδε 1’ῃ τῆς απ, 

ΔΠα 411] ννοπηεη 39 νν}}] ἴακα νναγηίησ, δηα νν}}} ποῖ ἱπγηῖαῖε νουγ ἰεννάη 655. 

491 ν}}}] γεαυϊα γοὺ ίογ γουγ ἰειν πε; [Πε6 ϑηβ. οἵ γουγ Ιάοἷς γε 5Π4]] 

24.1 

2 

Ὀδᾶγ, αηα γῈ 5Π4]} ἰεαγη παῖ 1 ἂπὶ ἰῆς [ογὰ, [ηνη! 

φΘίνίπε ΟΘταίβ οκ 3ετισαίεμι. ζβε (Ξιισέεδ δ᾽ αἴδτον. 

Ν τῆς πιηῖῃ γεᾶγ, ᾿η τε ἴεπῖῇ πιοηῖῃ, οὐ ἴῃς επί ἀν οὗ ἴδε 

πιοηΐϊῆ, οαπὶὸ ἴο πὶιὲ τς Μογὰ ίγοπὶ ΙΪΉΝΗ : ὅοι οὗ πΊδη, 

τὸ ἀονη ἴἢε παπὶς οἱ {π|5 ἀδγ ; οὐ {Π|5 νὲγν ἀδν ἴῃς: Κιηρ οἵ 

3 Βαδγίοη ἢὰ5 ἱπνεϑίεα Ϊογυβαίοπ.. Απα ϑρεὰκ ἃ ρᾶῦαρὶς ἴο {ῃ6 
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1:5...» τοῦ 

22,58 "1Πε φαπιὸ ἄδν 34 42 Κ ὈὉγουνρῆϊ τη 32 ἡ ἔς αν τὰ Α οὖ, ἷϑ 

1 

δῖῃς Ποσῖ 24,2 “1π|ς νϑτν ἐἀν3 

μη Ο 

μη 5 

ν 95 



Δι - -“ὐφϑεθὰ» λεβίεἴ οζεροίθνι.ς. 24,4--21 

γε ε]]!οὺ5 Ηοιιδε, ἀπ δὰνῪ ἴο πε: Τῆι5 8δὰγ5 {πΠε6ὶ Τοτά, ΪΉΝΗ : 24 
δεῖ οὐ ἴπε οσδ]αάγοη,} δεῖ [ἴ οἡ, Ρροὺγ νναΐεσ ἰηΐο [ἴ, ρυῖ πε ρίεσοβ 4 

ἰηῖΐο {{, ὄνθσν ροοα ρίεςε, {Πρ πα δῃουϊάεγ, ΑἸ] τ ἢ οδοίοε 

Ῥοπεβ, ἴακε {πὸ οἤοῖος οἱ ἴῃς ἤοοϊ,4 ρι]ε «νοοα»5 ὑπηάογ {{, ΡοΪ] {πε 5 

«Οίεοα5»,,) ἀπα ἰεῖ ἴῃς Ῥοπεβ βεεῖμε ψιπιη 1.4 

Εογ πτι5 δᾶὰγ5 ἴπε [οτὰ, ΪΉνΗ : Ννοε ἴο {πε δίοοαν οἰΐν, {παῖ 63 

σαϊάγοπ {}}] οὗ τιιδῖ, ννυπεγείγοπη ἴἢ6 σι ἰ5 ποῖ γεῖ σοηε!7] ΕῸγ 7 

(Π6 ὈΙΪοοά 516 ἢὰας 9)ςα 15 51Π] ἴῇΏ ἤθγ, οἡ {πὸ Ῥαᾶγεὲ τοοῖΐϊ 51ε ἢδϑ5 

Ρυϊ 1, 58η6 Πᾶ5 ποῖ ρουτεα τ οὐυΐξὄεΤὟοη [Π6 στουπα, 50 παΐ 1 πηρῆϊ 

ιο ΡῈ σονεσε ψ ἢ φάγῃ ;8 ἴο τοιδὲ ἔαγν, ἴο ἴακε νόηρέδησε 1 ἤᾶνε 8 

Ρυΐϊ πεῦ Ὀοοά ὑροη πε Ῥαγε στόςοκ, [ἢαϊ ἰξ τηϊσῃϊ ποῖ θὲ Ἴοονετζεα, 

Ἰπογείοστε τπ5 θὰγ5 ἴπΠ6 Ιογά, Ϊηνη: Νοε ἴο {πε ὈΙοοαν εἰϊν! [19 

11 ρι]ς Πιρῃ τε νοοὰ! Ηξαρ οἡ (ες ψνοοᾶ, Κιπαΐε τῆς ἢτγε, τὸ 

σοοῖς {πὲ ἤεϑῃ, δπὰ Ὅγενν ἴῃς ὑτγοίῃ "5 Ταάκε οὐἱ ἴΠ6 ρῥίεοεϑ, ρίεςς δ᾽ 

15 ΌΥ ρίεςε; ἴογ {ποπὶ ἰεῖ πο ἰοΐ 6 οδϑβί; "Ὁ {Π6η δεῖ 1ἴ επιρῖν τ οἡ {ΠῸ τἱ 

σοδὶβ, {παΐ ᾿ἴ πᾶν Ὀὲ Πεαίεα, {παὶ [15 σορρεῦ πιᾶν σίονν, [Πδὲ ἰζ5 

ἹΠΊΡΟ ΤΥ πιαὰν Ὀὲ πιεϊτεά, [15 τι σοηβυπιθα;, . . . . ."5. γεῖ [5 12 

ποῖ [15 στεαΐῖ τσιιδῖ τεπηονεα ἔτοπὶ [ἢ ὃν ἤτε." 

Βεοδιιϑε 1 νου] ἤανο οἰοδηϑοα ἴΠδρ, δηά ποι αἸάςὲ ποῖ Ὀδοοπης 

20 Οἰεδη, ἴποιι ϑῃδίξ θὲ οἰεδηβεαὰ πὸ πλοῖα ἤοῸπὶ [ΠϊπὲῸ ᾿πηρυσγιῖν {Π11 οαἴε 

ΤΥ ἔσγν οὐ ἴῃε6.4 1, ΪΉΝΗ, ἢᾶνὲ ϑρόκβῃη; ᾿ἴ σοπΊεβ, δηα 1 νν}} ἐο 

1Π1 ΝΠ] ποῖ ροὸ Ῥδοῖκ, πού ρίἵν, Πού τερεη ! Ασοογάϊηρ ἴο τῆν 

ννὰγ5 δηὰ τὴν ννοῦκβδ ΨΜ}} -1- ρυηῖ5 ἢ περ, δὰν8 {πΠῸ6 [ογαὰ, Ϊη νη." 

ωι 

{πὰ 3 

Βεισᾷ, 4 

(Θεαίβ οἵ έβὲ (ϑιορβεί ΟΡί[ε. 

25 ΕΟΜ ΪΖὩἡὩἤἥὄνηὴ ὄἼαπὶὲ τἢϊ5 ψογὰ ἴο πιὸ: δὅδὅοὴ οἵ πηᾶη, 19ϑΘᾷἕήάΛῳᾳακα τς. τό 

ίτοπη ἴπεε ἴπῸ6ὶ ἄεϑῖγε οἵ {π|πὲ ἐγεβδ δὲ ἃ σἴγοκε; γεῖ σΠαϊζ 

ἴμοιι ποῖ πιοιιγη, ΠΟΥ ΨΕΕΡρ, πού βϑῃεα ἴεαγβ. ϑίσῇ ἴῃ δϑιΐεησε, παῖε 17 

ΠΟ πιουγηίπρ ἴογ ἴῃς ἀεδά,1}7 ρυξ πα την τυγθαη ἂπά τῆν 58ηα αὶ, 

σονεῦ ποῖ ἴῃν Ῥεαγά, απᾶ εἴ πὸ «πο γα]» Ὀγεδα. 5 [Ϊ φροκε ἴο {πὲ 18 

30 ΡΕορῖε ἰπ {πε πιογηΐϊηρ, δια ἴῃ ἴπε ἐνεηίηρ ΠΥ νε αἰεά, δη οἡ 

[6 πιοῖστον 1 εἰά 45 1 δα Ῥέεη Ἴοπμηβηάεα. Τῆς ρεορῖὶς ϑαϊα το 

ἴο πιὸ: τς ποῖ ποῖ 161} κΧ5 ννῆαΐ 1 πιοαη ἰοῦ τι5, [ῃαϊ ἴποι. 50 

ἀοεϑ 1 ο414 ἴο ἴδεπὶ: Τηϊ9 ννογὰ οἵ ΪΉΝΗ οαπηὲ ἴο πΠΊῈὲ : ὅϑαν ἴο 20. 21 

ἀμ σθΈρηβο.-------- 

24.,1ὸ “Δηᾷ ἰεῖ τῆς ὕοπος Ὀ6 Ὀυγηθ 9 καὶ 12.133 5115 τιιϑῖ, ἴπ τπ]η6 ἱπηρυγν (ον ἀη65ς )}3 



24, 22-- 27 -«“ἰαϑέρα. δχεβίεῦ οχεεμθονς-- 42 

24 ἴπε Ηουϑε οἵ ἴσγδεὶ : Τημὰ5 δὰγ5 {πε Τοσγὰ, [ΗΝΗ : 1 δπὶ δροιΐ ἴο 

Ῥτοίβῃμε πὶ βαποΐιαγν, {πὸ ὑγε οἵ γοιυγ βίγεηρίῃ, {πὸ ἀδϑίγε οἱ 

γΟᾺΓ εγεϑ, ἴπῸὸ ἀε]ρῃς οἵ γουγ 501}15; 83ΠηΠ6 γόιγῦ 580η5 δηᾶὰ αἀδυρῃ- 

22 ἴο5 ΠΟΠῚ γὰε ἢάανε ἰεῖς Ῥεμιπα 514]}}] [411] Ὀν τῆς ϑουνογσά. ΥὙἊε 5}48]]} 

ἄἀο ἂἃ5 1 ἀο: γνὲ 514]}] ποῖ Ἴσονεῦ γοόοισ Ῥεᾶσγαβ, Πού δδἂΐ «ιη6γα)» 

23 Ὀτοδα; νουγ ἴυγθδηβ 5041] 6 οὔ γουγ πεδάβ, δηᾶ γοιυγῦ βϑδαηάδαὶς οἡ 

γουγ ἰεεῖ; γε 5141] ποῖ τηοι τη ΠΟΙ ψεθρ, θυϊ γε 5141} ρίπε ἀνᾶΥ 

24 ἰῇ γουΓ ἱπί αι |65, ΔΠη4 γὲ 514}}] πιοδὴ οὴς ἴο δποΐῃμοσ. ΕζΖεκιεὶ 5}4]] 

θὲ ἃ ϑίρῃ ἴο γοι: 51 85 Ὲ ἀοο5. 51Π4]}} γε ἄο ψἤεῃ [ἴ σοπΊαϑ ; 

{Πεη γε ΜΠ ἰΙδαγῃ {Ππαξ 1 πὶ ἴῃς Τογὰ, νη. 

25 Απα ποὺ, 5οὴ οἵ πιᾶη, οὐ [ἢς ἄἀἂν ννῆεη 1 ἴακε ἔτοπὶ {Π6πΠὶ 

{Ππεῖγ δίγεηρσίῃ, {Πεὶσ σ]ογίοιιβ ον, ἴῃς αἀδϑῖγε οὐ {πεὶγτ ἐγεβ, (πε 

26 ἀεἰσῃς οἵ {πεὶγ δου δ, «πα. {ΠΕῚΓ 8οηὴ5 δηά ἀδιυρπηίογθ, οἡ ἴπαϊ ἂν 

27 ΜΠ ἃ {πρτένε σοπὶα ἴο ἴπεε ἴο Ὀγησ {πεῸὸ Ἐαἰηρ5. Οη [πα ἀν 

54} ἴῃγν πιουῖῃ ὈῈὲ ορεηδα ἴο {πε διριίνε, δηα ἴποι 51] βρεαὰκ 

8η64 θὲ πο ἰοηρεῦ αμπ1|0,"} δηὰ ἴπου νἱῦ θὲ ἃ ϑίρῃ ἴο {πεπὶ, δηά 

{Πὰν Ψ1]1 ἰδαγῃ ἴπδΐ 1 πὶ ἴΉΝΗ. 

ωι 

15 



ἅ5: ΕλφΕ Ὁ ογοόξην. 

ὝΝΕΒΤΕΗΝ ΑΒΙΑ͂. 
᾿ἴπ ἔΠ8 εἶπιθ οὔ Νϑθυςηδάπθζζαν. 
| Βγ ΝΜ. ϑίϑα!ίη. 

------ - ΚΊΙοπι 

70 γαξέ Ξ. «2 

ΕΣ. (:οοσίς 





Ὁ ταείεα ἀδαίπαέ ἐβὲ (Π]αέίοπα 
((μαρίθιβ 25 -- 32; Β. Ὁ. 587 -- 566) 

«Πααίπσέ «πιπιοπ. 

ΗΠ ψογὰ ἴτοπὶ ΙΗΉΝῊ οδπὶὸ ἴο πε: ὅϑοὴ οὗ τηδῃ, 25,1.2 

ς ΞΝ ΝΥ ἡ ἘΖΘ ἴὰγη (ἣν ίαος τονναγὰ (ἢς ϑδοὴβ οἵ Απιπιοη, δηὰᾶ 

ἥκες. ΟΥ̓́ Ὁ Ρτορμεθυ ἀραϊπϑὶ {πεπὶ, ἀπά δᾶὰνῪν ἴο πε ϑοῃβ οἵ 3 

Απιηπιοη: Ηδαγ ἴῃς ψνογὰ οἱ [πε 1 οσὰ, ηνη. Τῃὰ5 

5ᾶγ5 {πὸ Ιογὰ, ΪΉΝΗ : Βεοαυβδε ἴπου 5αἀςῖ: Αἢα 13 

ΟΝΘΓ ΤΥ ϑδηοίιασν ἤδη τ ννὰ5 ρτοίδηεα, δηα ονεῦ 

[πΠ6 ἰαπα οὗ ἴϑγδοὶ ἤδη ᾿ἴ ννὰς ἰδ! νναϑῖθ, δηα ονεοῦ 

΄ {πε Ηουϑβε οὗ υΔἢ νΨΠεη πεν ννεπί ἰηΐο σδρτὶν!ν,3 

{πεγείοτο, 1 ψ}] σίνε ἴδε ἴο [ἢεὲ ϑοηβ οὗ ἴῃς Ἐαβῖ 25. ἃ ροβϑβ68- 4 

δίοῃ: ἋπεΥῪ 5411] ρἱῖοῃ {πεῖὶγ ἰεηῖθ ἴθ περ, ἂπα δεῖ ἴῃ ἴπεε {ῃεὶγ 

ἀνε! ησε; ἴποὸν 514}} εαἰ {πν τυ, δη {πεν 514}|}] ἐἀππκ τῆν 

ΛΚ; δηὰ 1 Ψ|}]} πιακεὸ Βαραδ 5 ἃ ρᾶϑβίιιγε ἴοσγ σαπλεΐς, δηα πὸ 5 

ἰαπα οὗ {πες ϑοη5 οὗ Απιηίοη ἃ ρτγαζιηρ- ρίασε ίογ ἢἤοςκβ,; δῃηὰ γε 

5Π4}} ρεγοθίνε ἴπαὶ 1 δπὶ Ϊηνη. Τπι5 ᾶὰγ85 {πε Τογά, ΤΪΙΉΨΗ : 6 

Βεοαιιθσα που αἰαάς οἷαρ ἴὴῃν ἤαηᾶβ δηὰ οἴδαιιῃ ρ (ἢν ἰδεῖ" ἴἰη 

τηΔ] ἰοίοιια Θχυ]!τοη ονοῦ «πε (αἴας οἵ. {π6Ὸ6 ἰαπαὰ οἵ [5γαϑ], {πογείογε 7 

20 1 ΜΠ] Ξςἰγεῖοῃ οὐΐξ πὶν ᾿ΙΔηα ἀραϊηϑδὶ {ΠεῸ, ἀπ πηᾶκεὲ ἴπεε {πε 5ρο!] οὗ 

τῆς παίϊοηϑβ, δηὰ ουὐἱϊ ἴπεε οπ ἔγτοπὶ ἴἢε ρξορῖθβ, δηὰ σαιδὲ πες ἴο 

ΡΕΠ5ἢ ουξ οὗ [Π6 ἰαπάβ;56 1 ν}} ἀεβίγον περ, δηὰ που 5Π]ῖ ἰεάγῃ 

(παῖ 1 δαὶ ΪΉΝΗ. 

"ἢ μι 

«Πααίπσέ (]οαβ, 

25 ΗΠ 84γν5 ἴπε Ιοσὰ, ΉΝΗ: Βεοαιθε Μοδρ7" οαἱά : Βεῇμοίά, 8 

(ἢ Ηουϑβε οὗ Τυάδῃ 15 ὈῬεσοπὶα κα 411 ἴῃς παίίοῃβ, ἰῆεγε- 9 

ίοστε 1 Ψ}] ἰᾶὰν ορεὴ ἴπε ἤδηκ οὗ Μοδρ, ἴτοπὶ {πῸὶ οἷΓἰ65 οὐ [5 

θογάογ ἴο ἴπεὸε ρίοσν οἵ (ἢε ἰαπα, Βει}-} 65] πηοίῃ, Βααὶ-πθοη απά 

25.,6 "«απὰ αἰϊάΞξι το]οῖςθ ἢ 4]} 8 β 4ηὰ 561γ 9 "ὲ![τοπὶ ἴῃς οἰ65 



25. 

25,10-26,5 --«4«9εξὰ» χεβίεἴ -«κοηίβοι.-- 44 

ιο Κιπαϊμαϊπι, δ 1 νν}}} σῖνε τῷ, δἱοησ ἢ ἴῃς ὅϑοηβ οἵ Απιπιοη, ἴο 

τῆς δοηβ οὗ ἴπε Βαϑδί 85 ἃ ροβϑεββϑίοῃη, ἴπαξ ἴπε ϑοηβ οἵ ΑπηπΊοη 

1 ΠΥ Ὀδ6 ΠΟ ΠΊΟΓΕ ΓΕΠΊΕΠΊΡΕΓΘα ἁπηοηρ ἴπεῈ παίίοηβ, ἀπά οὐ Μοδᾶῦ 

ΜΠ 1 ᾿πβιῖοῖ Ρυπιϑῃπιοηῖ, δηα πεν 51|4}} ἰεάση ἴπαὶ 1 Ἂπὶ ΉνΝΗ. 

«“Πααίποέ ἔζδοπι. 
12 ΗΘ Ξανς {πὲ 1ογὰ, Ϊηνη: Βεοδιςθ Εάοπιθ [ας δςοῖεα 

τενοησοίι ιν τοναγά ἴπεὸ Ηοιυβε οὗ [υ6Ἃ4Π, Ὧἀπὰ ἢ85 ἱποιγγεὰ 

13 σῃενοιβ σι ὃν ἰακίηρ τάνεηρε, τπεγείογε, ἴπι5 θὰγ5 πε [1 οτά, 

]ηνη, 1 ψ}}} οἰγεῖοσἢ οὐυὐΐδ πὶν παπᾶ αραϊηϑῖ Βάαοπὶ, δηα ςουΐϊ οἢ ἰτοπὶ 

1ἴ πηδῇ δηα Ὀεθαϑῖ, δηα τπᾶΐκοὸ ἰἴ αδϑοϊΪαῖθ : ἔγοπὶ οπίδη υὑπίο εάδῃ ᾿ τὸ 

14 ἴεν 514}} (4]|1 ὃν ἴπεὸὶ ϑνογά;, 1 νὴ} δἀχεουΐε πὶ νεηρσόᾶησε οἡ 

ἙΕαοπὶ Ὁγν ἴπε παπᾶ οἵ πὶν ρέορὶε ἴϑδγαεὶ, δὰ {πεν 5}4]}] ἀο ἴο 

Εαάοπὶ δοοογάϊηρ ἴο ΠΥ Δῆρεσ πα ΠΥ ἔπγν; δὯηα 516 514]}} ίδεὶ 

ΠΥ νεησεδησε, δᾶν5 ἴπε [ογά, Ϊηνη. 

«Πααίπσέ ἐβὲ (ββι σέίπέσ. 
15 ΗΙΣ 9αγ {πὲ 1 σὰ, Ϊηνη: Βεοδυθδε ἴπῃε ΡΠΠΙΘΌΠ6 51" δςοίεά 

τενθηροία ἢν, δὴ ἴοοϊκ. γανεῆρε ἢ δοοτῃ οὗ 50], .5εεκίηρ- 

1Ι6 ἴο ἀεϑῖγου .«[5γδ6]. 10 ρεγρείυδὶ Παῖς, ἱπεγείογε, ἴΠ5 δᾶγα πε ] ογα, 

ηνη, 1 ν}}} σιγοεῖσῃ οὖἱ πὶ παηὰ δραίϊηϑδὲ {Π6 ΡΠ] σπαθ, δὰ 

17 ςυΐ οΗ͂ {πὸ (Ππετγειμιῖεβ,"5 ἀπ ἀδϑίγονυ ἴΠς τεσ οἱ της ϑεα- οαβῖ, δηά 20 

Ἔχθουῖς στενοῦ νεηρόᾶηοθ οὐ [ἢεπὶ ψ ἢ {πγίοια τεθι κΚαβ; δηά 

{πὸν 5}4]} ἰεᾶσῇῃ ἴπδαξ 1 δπὶ ΪἤΉΝΗ ψ θη 1 εχεουῖϊε τὴν νεηρόδησα 

οἡ {Πεπ|.᾽3 

«Πααίποί ζρτε' 
(26,1: -- 28,19) 

Φβθε ξαρέυτε οἵ ὄγτε. 

46,1 ΤΥνΝ {πε εἰενεπῖῃ γεαῦ (πη ἴπὸῸ κα ὸ᾽ς κ΄ πιοηῖῃ», οἡ ἴπε ἢγϑοί ἀν 

2 οὔ τπ6ὲ τπηοηίῃ, οαπὶα ἴο πιὲ τῆϊ5 ψογὰ οὐ ΪΉνΗ : ὅϑοη οἵ πΊδη, 

Ὀεσοδιιθε ἼΤγγε ἢᾶ5 δαϊὰ Ἴσοποογηίησ εγιβαίεπι: ΑΠα! (Π6 σαΐε οἵ 

1η6ς παίϊοηβ ἰ5 Ὀγόκθη, ἰἴ ἰ5 ορεηθα τονναγά πιε, 1 514}}] θὲ {]]. 30 

3 506 5 ἰαἱά νι αϑδίε, {πεγείογε, {πι5 δὰγ8 {πε Ἰογά, ΪΉΝΗ, 1 δπὶ 

αραϊηϑὲ ἴδε, Ο Ἴγτε: 1 1} Ὀσπησ ὉΡ πιᾷην παίϊοβ ἀσαϊηβῖ [Πε66, 



45 -«ἀααεθ δ κεβίεῦ οχοενεινς. - 26,4-- 18 

85 ἴπΠεῈ 5868 Ὀγίηρσδ ὉΡ [5 ψανθβ; ἴΠῸν 5141] ἀδϑῖγονυν ἴῃς νν4}}5 οἵ Τγγα 26,4 

δηὰ Ὀγθαΐκ ἀονῃ πεῖ ἴοννειβ, ἀπ 1 νν}}} δογαρθὲ ἤοὺ ἀιιδῖ ἔτοπιὶ Που, 
ἈΠ6 πιᾶκε Ποῖ ἃ Ῥαᾶῖξ τοοϊς; ἃ ρίαςε ἴο βρίεαα ποῖβ 514}}] 59ὴ6 θὲ ἰὴ 5 

τῆς πιάδὶ οὗ {πε 8ε4; ίογ 1 πᾶνθ βροόοΐθῃη, ϑᾶγ5 πε 1] ογά, ΤΉΝΗ ; 5}6 

5ἢ4}} 6 ἃ ῬΥ͂ΕΥ ἴο ἴπε πδίίοῃβ, δηα ᾿εῈσγ ἀδιρηϊζεγθ οἡ ἴΠε πιριη]δι)ὰ 6 

5041} θὲ 5ἰδίη νὰ [πὲ δινοσγά; δῃηα ἴμεν 5}.4}1 ἰξαγῃ ἴῃαϊ 1 ἃπὶ [Ἡνη. 

Τῆυβ 8δγν5 ἴῃς [Ιογά, Ϊηνη: Βεβοὶά, 1 Ῥγίηρ δραϊηϑδὲ Ἴγτὸ 7 

ΝεΡιομαάτγεζζαγ, Κιηρ οὗ Βαυίοῃ, ἰγοπὶ ἴπε Νογίῃ, Κίηρ οἵ Κίηρϑβ,5 

ΜΠ Ποῦθα5 δηα οπμαγίοῖθ δἂη Ποιβεπηοη δηα ἃ ἤοβί -οἱ τΊΔηΥ 

το ρεορίεβ. Τὴν αδιρπμίεγθθ οὐ ἴἢε πιαϊπἰδηα ΜΝ} πὲ δἷαν νι τῆς 8 

δυνογά; ἢ Ψ}} Ὀυ114 ἴοννεῦβ ἀραϊηϑδὲ ἴπεθ, δηα τἄγονν ὰὑρ ἃ πιουηα 

ἀραϊηδὲ ἴπεε, δηα δεῖ ἃ τοόοῦ οἱ 51}161457 ἀραϊηϑδέ ἴπεε; ἢς ν}]} 9 

ἄἴγεοῖ τἢς 5ποοῖκ οἵ [πὶ5 Ὀαϊϊζεγιηρ-Ταπὴ5 ἀραϊηδὲ τῆν ννα}15, δῃ ἤδνν 

ἄοννῃ τὰν ἴοννεῖβ ψΠ ΠΙ5 ἀχε5. Βεοδιβε οἵ πε πηυϊπτααε οἵ ἢ 15 

Ι5 ποῦϑος {πεὶγ αιιϑὲ 1] σονεοῦ ἴπε6,; αἵ τῆς δοιηα οὗ Πογϑοηηδη δηά 

ΤδΙ5 8ἃη4 οσμαγίοῖβ ἴῃν νυν} }ῖ8 ν}}} 5πᾶκε, πεη πε εηΐεσθ τὴν 

σαΐεβ ἃ5 οὔμα δηΐοῦθ ἃ οἷν ἴακοη Ὀν οἴογπι,; νι ἴῃς Ποοίς οἵ ΠΙ5 τὶ 

ἤοῦθο ἢῈ Ψ}} ἱγαπῆρὶε 411] τῃγ σιγεοῖβ, ἴἢγ ρεορῖίεὲ πὲ ψ1}}} αν 

Μη της δννογά, δηῃὰ τῆν πηρῃν ριΠ|ὰτθ ΜῈ] ρὸ ἄονη ἴο [{Πε 

20 στουπα. ΤΤΠΕΥῪ .νν}}} τακε ἃ 8ροι] οὗ τὴν τίομεβ δηα ἃ ργὲν οὗ (ῃγν 12 

ΤΕΥ Πδηή 56, Ὀγεακ ἀἄονη [ἢν νν 8115 δῃηὰ ἴθαγ. ἄοννῃ τὴν ρἰδαβδαηΐ 

ἤοιιθεβ, δηα την βϑἴομεϑ δηα τῆν {πρὸ δηα ἴῃν αἀυ5ῖ πεν Ψν}}} σαϑί 

ἱπῖο ἴῃς πᾶς οὗ τῃε νναῖθγβ. [19 Ψ}}} 51] τ[Π6 πιυβίς οὐ τῆν β80ῆρϑ, 13 
της δοιηά οὗ ἴπγ Πᾶγρβ 5141} ΡῈ πεαγὰ ἢὸ πιοῦε. ἷ9Ὸ ψ}}1} πιακὲ {Ππεὰ τ4 

25 ἃ Ὀάᾶῖα τόοΐϊ, ἃ ρίασε ἴο βδργεδά πεῖβ δῃδὶ: που θὲ; ἴποιι βῇδὶ θὲἊὲ 

γεθι] πὸ πιοτα; ὃ 1, ΪΉΝΗ, πᾶνὲ βροίεῃ, δᾶγ5 ἴῃς 1οσγά, [ηνη. 

Τῆι5 ϑαγϑ ἴῃς 1ογά, ΙΉνη, ἴο Τντγε: 5841] ποῖ ἴῃε σοδβῖβ 5παΚὲ 

αἱ {π6ὸ δουπα οὗ τῆν (4]1, ννῆεη ἴπῈὶ ννουπάςοα στο δηα δἰδιρῃζεογ 

ἰ5 τῇδε ἴῃ {πε πᾶσί οὗ ἴπεεΡ Τἤεη 411] ἴπε ργησεβ οἵ τῆς 5ε849 

30 Μη] σοπιε ἄοννη ἔτΓοπΊ {Ποῦ Τγοποθ, ἀπ ἰᾶὰν δϑοιθ ΠΕ τοροβ, δηὰ 

51ΠΡ ΟΗ͂ {ΠεῚΓ Ἐπιρτοιεγεα σαγπιεηῖβ; {Πὰν Ψ01 οἰοίῆς {πεηηβεῖνεϑ 

ΜΠ Π {γοπΊθ] ηρ, Πὰν Ψν}}} δῖ οη ἴπεῈ ρστγτουπηα δηα ἰγεπιδὶς. ἐνεῦν 

πιοιηθηῖ, απ πυάάεγ ίογ ἴβεε. Τῆεν ΨΜ}}] υἱέζεγ “4 ἰαᾳπιεηϊδίοῃ ᾽9 

ονεῦ ἴπεε, δπᾶά δὰν ἴο ἴῃξεε: 

ωι 

ψ-πῇ Ο 

φψ-ῇ 

[“-} δ᾽, 

6 ἴωκὰ 

᾿-"- 7 

35 Ηονν ατί ἴποιϊ" «νδη!5Π 66. ἰτοπὶ ἴπς 56α, [Ὁ εἰν γτεπονηεα " 

Ποῦ» αἰάσε ἱπιροϑδα τῆν ἴογγοῦ [| οἡ δἰ -1ἴ5.. ᾿ΠΠδθιζαηῖϑ! 

Νοῖν γεπῦ]6 {[Π6 σοαϑίβ {{ὁοἡ ἴπε ἀαν οἵ τῆν [4]]!" 18 

26, 17 “ρογϑῃοα βιῃᾳϊ να πιρῆϊν ἴῃ τἴῆ6 5684, 5ῆ6 δηα ἤοῚ ἱπῃαὈ! Δη15 

18 " ἀἰςΞπηαγθαὰ ἂζὸ ἴπε ἰ5165 ἰῃ ἴῃε 564 δ [πε ουϊροίης 



26,19--27,15 --ααῴεθα. ξκεβίεῦ «χομονιο.- 46 

46,19 ΕὸῸγ ἴῆ5 δαγ8 {πε [ογὰ, ἵηνη: ῃεη 1 πιακὲ ἴδε ἃ ἀδϑοϊαῖε 

ον, πκε τπῈὲὶ οἱτίεβ. ἴπαΐ αὔὸὲ ποῖ ἱππμαρθιῖθα, θη 1 Ὀτγίηρσ ὺρ {πε 

20 ἄξερ ονεῦγ ἴπεε, δαπάὰ ῖῃεῈ πρῃῖν νναΐεγθ σονεῦ ἴπεε, ἴπεη ψ}} 1 

Πεῆγυθὲ τἴπΠ66ὸ ἄονη ἢ ποθ ν ῆο αδϑθοεηα ἴο {πὸ ΡιΓ, ἴο τς 

Ρεορὶε οἵ οἷα {{π|ὲ;}2 δπὰ 1 Ψ}}} πιᾶακὲ {πεῸὸ ἀννε]] ᾿ῃ ἴῃς {0παετ- 

νγοσὶ, «π» ρῥσχίπιεναὶ νναϑίεβ,"}3 ἢ (πἢοθ8Ὲ6 Ψῆο ἀεβοοηά ἴο ἴῃς Ριϊ, 

50 {παῖ ἴποιι Δθ146 ποῖ, ΠΟΥ «ἤᾶνε ἃ ρἷδοε." τῇ ἴΠ6 ἰδπα οὗ {πε ἱινίηρ; 

21 ἴο αεβιίγιοίοη 5 1 ρῖνε ἴπεῸ ονεῦ, δηα ἴῇου σα] ποῖ θὲ; ἴποιι 5Πδ]ῖ 

Ὀ6 βϑοιρῇῃϊ δηα πο πΊοίε ἴοσ ἐνεῦ Ρὲ ἰοιιπά, ϑδᾶὰγ5 ἴπε [οσγά, Ινη. 

Φονιπιέτος ο Ζρτε." 

27,1.2 ὈΚΤΗΕΝ οαπιὲ ἴο πιὸ {Πἰ5 ννογὰ οὗ ΙἸηνη : ϑοη οὗ πιδη, υἱἱΐοσ 

3 ἃ ἰαπηθηϊ" ονεῦ Ἵἵντγε; δὰν ἴο Ἵγγε {πὶ ἄννε]]ὶ5 δ ἴῃς επίγαησε 

οὗ ἴῃς 56α, ἴῃς πηεγομαηΐ οὗ ἴπεῈ πδίίοπϑβ ἴο πιδὴν σοδϑῖθ: Τἢι5 5δγϑ8 

{πε Τιογά, Ϊἴηνη: Του, Ο Τγτε, δαιαςῖ: 1 πὶ ρεγίεοϊς ἴῃ Ὀεδιῖν.3 

4 ἴῃ πε Ππεαγί οἵ ἴπεῈ δ6ὲα5 ννὰ5 {ΠπΠ|π6ὸ ἀποῆοταρε. Τὴν Ριυ]ογα ρετ- 

5 (ἰεοῖεα τῆν Ῥεαυΐν. ΟἱὗὨ οσγργεϑϑεβ τοπὶ 56 ηγθ πον ἰδϑῃιοηεδα 4]] 

ἴν ρῥαηκβ, ἃ σεάδσγ οὗ [Ρραηοη ἴμεν ἴοοκ ἴο πιᾶκε ἴπεε ἃ πιαϑβῖ, 

6 οἵ οἀκβ οἵ Βαβῆδῃ" {πεν πιδάὲε (ἢϊπε οαὔβ, ἴπν αἀεοῖκ {πεν πιαάς οἵ 

7 νοῦν 5 ἐπ]αία ἰπ σδααγινοοῦ» ἤοπλ [ἴῃς ἰβἰεβ. οἵ (μι ίπι.5 ΟΥ̓ ἢπε 
δ η,5. ΜΠ επιργοιάεγε ννοσκ ἰτοπὶ Ἐρυρῖ, ννὰς τὰν σδηναβ, ἴο βέγνε 

{πεῸ δ5 εηϑδίρῃ; οἵ δίυε δπᾶ ρυγρὶς σζαβδ ἔτοπὶ ἴπΠεῈ σοαϑίβ οἵ ἘΠ|5Π4} 5 

85 ἴῃγ σδθίη.5 

8 Τῆς ᾿ππαριϊδηῖϊβ οὗ Ζιίάοη δηὰ οἵ Ατγνβάθ ννεῖτεὲ τῆν τονεῖβ; 

9 ἴπ|πῈ ονγῆ 5Κ||εὰ τπθη, Ὁ Ἴγγε, ψέγε ἴῇγ ριοῖβ.Ό. Τὴε ΕἸάοτς οὗ 

σεραὶ πὰ πεῖ 53Κ|]εὰ πιθη ἄννεὶξ ἴῃ ἴΠπεῸ 5 ἴὴγ οδῖκεγβ. [411] τῃε 

5η|105 οὗ (ἢε6 858ε4 ἂπηᾶ [ςἋΠΕῈῚῚ δδι]οῦθ ψγεῖς {Πΐηε ἴο σϑύγν οὐ τἢγν 

10 σοτηπΊογοα. «(ἸἸ5}. δηα [,0.Ὁ» δπὰ Ῥῃυϊ7 ψνεγα ἴῃ τἢ]πη6 ἀγηην, τῆν 

ΠΊΕη οὗ νᾶγ; 51Π|6ε14 δηὰ ϑρεᾶγ ἴπεν ἤσπηρσ σρ ἴῃ ἴπεε; πεν σάνε 

τ ἴπεεὲ ορίεηαοσύ. πε ρεορὶες οὗ Αγνδά" ννεῖε οὐ τὴν νν}]5 τουπα 

αροιΐ, αηὰ {πε ρεορὶε οἵ (σαπιπιδα9 νεῖεὲ ἴθ ἴῃν ἴοψεγβθ; ἴπεὸν 

Πὰηρ {ΠΕῚΓ 5}|6145. ὑροὴ τῆν να} }ῖ5 τουπά αροιῖ; πεν ρεγίεοϊεα 

τὴν Ρεαδιῖν. 

12 ΤαγΘ 5} ὃ. ννὰ5 ΤΥ πιεσοῆαπὶ Ὀεσαιδθε οἵ {ἢν στεαῖ ννεϑ] ἢ οἵ 

ὄνεῦν Κιπά; ιἴ [γηϑμεά ΠΥ τνάγεὲ5 οἵ ϑνεγ, το, {{π,͵, δηὰ |εδα.᾿" 

13 Ϊαναη, Τυραὶ, δἀηαὰ Μεβῃεσ "5 ννεῦα τῆν πηεγοπῃδηΐβ ; ἢ δἰανεβ δπηὰ 

14 νε586}]9 οὗ σορρεγ "3 ἴπενῪ ϑιρρίιεα {πε6. ἔτομῃ ἴπεὸ Ηουϑδε οἵ Τορδας- 

15 ΠΊΔΠ᾽4 σαπὶα ἴο ἴπδε6 ἤούβεβ " δηά πιυΐϊθ5. πε ρεορὶς οἵ -ο"» δ 15 

ἀξοώξδξβο.---- 

27,11 “ἀπά [ἢ]|πῸ δύπν 8 Ι4 9 δῃὰ ἤοῦβοβ 

ωι 

30 



47 -αὐϑεϑοθα» κεβίε χθιθονο-- 27,16-- 34 

Με τῆν τηογομδηΐῖβ, πηᾶην οοαϑίβ᾽5 ψεγα τῆν {ΠΡυΐΑΓν (ἰτδάθγϑι; 27 

Πούηβ οὗ ἰνοῖνῦ δπά Ἂθροηυ 5 {πεν ραϊὰ {πεὸ 5. παῖε. «Επδοπη»" τό 

νὰ5 ἴπγ πιεσμαπὶ Ὀδοδιιδε οὐ πε πλυ!θτυαε οὗ την νναγεβ ; 

ὉΔΥΠο]65ι, ΡΌΓΡΙς, ἐπιργοιογεὰ ὐνοσκ, ἤπε ᾿πεη, ρεαγ]5, δηα 1αβρεγ δ 

5 ἴπεν πγη σης ἴπΠεῸ. ]0ἀ4ἢ ἀπά ἴπεῸ ἰαπα οὗ ϑγαθὶ νεγε [γ᾿ πηετ- τ7 

σμδηΐβ, βιρρίγιησ πε ἢ} ψνῆεαὶ οἵ Μιπη "7 ἂπα ῤῥαμπᾶρσι, ἀπ 

ἤοπαν, δηα οἱἱ, ἀπὰ Ὀαϊπη.17 [απιάβοιβ ννὰ5 ἴγ πλειίσπαηΐ, Ὀεσδιιδε 18 

οὗ ἴπεὲ αρυπάδηςε οὗ τὰν ναῦεβ δηα τὴν τοπεβ οὗ Ἔνεῦν σογῖ; ψ ἢ 

νης οἵ Ηείροη "ἢ ἀπὰ ννῃϊῖς ννοοὶ | “πεν βυρριεά {πε6. Ετοσῃ [724] τὸ 

ιο ἴπου σοίζεδὶ ἴσο 5ΚΙΠ ΠΥ νγουρῇῖ, σαϑ5ῖα, Δηα σδἰδηγ5." δάδη "3 20 

ννὰ5 ἴῇν πλεγοῆδηΐ, 1ῃ 584666-ο]οῖ 5 ἰοσγ τί αἰπσ. Αὐαρία δπα 41] {πε 21 

ΡΓΪποε5 οὗ Κεαδγ᾽3 ννεῦεὲ τὴν {τἰθυΐαγν ἰγαάεγθ; 1π ἰαπηρϑ5, σαπΠΊ5, δηα 

σοδῖβ {πεν ννεγε τῆν ἰγαάεγθ. “ϑηερα" δηὰ ΒδαπΊδῃ "5 ννεγε [ΠΥ πιεῖ- 22 

σμδηΐθ; ψΠ (Πς6 Ῥοβῖ οὗ 4]1] βογίβ. οἵ ϑρίςεϑ δηα 411] ργοσίοιιβ δἴοῃεϑβ 

ι5 8η4 ρσοϊά {πὸ ϑιυρρ ίεα πεεὲ. Ηδγαη, Οδηπεῆ, δπὰ Βάςη, Αϑϑῃυγ 23 

“«4η4. ΜΓΠΠΠπΊδα 55. ἔννεγε ἴηγ πλεγοῃαηΐῖβ, Ὀσηριηρ οποίος ραγπηοηΐβ, 24 

γηδηϊϊε5 οὗ δία δηὰ επιργοιάθεγ, σ(υῆς οἵ ναῇοιβ σοΐϊοῦθ, .-8δη6- 

Ιβίγοησ]ν Ὀοιιπα 5Κεοίηβι."7 1105 οὗ Ταγϑῃι5ϑἢ 58. «Ὀγουρῆῃς {πεῸ τῆν 25 

νΆΓΕ5  δηα [μ]] ἴῃοὰ τνεγῖ, ἀπά νεγν ρ]ογίουϑ" ἴῃ ἴΠε Πεατί οἵ πε 5685. 

20 [πἴο τπε6 Πίρῇ βθὰ5 ἴῃν σγοινεγβ γουρηῖ {πεε; Βυΐϊ τ1π6 εαϑὲ ννῖπα 26 

δῃαίζεγεὰ {π66 30 ἴη [πῃ Πεαγῖ οὗ ἴῃς 58εᾶ5. Τὴν νεδὶῖῃ, τῆν νναγθβ 27 

Δη4 πιειοῃδηάϊβε, {ΠΥ πιαιπεῦβ, ρ]οῖβ, απ σδίκεγο, την ἰγδαδϑηηθη, 

Δηα 411 τὴν πλθη οὗ ννᾶῦ ΠΟ ννοῦε ἴη τῆθε, δπηα 411] τῆς. οτον ἃ μαῖ 

ννᾺ5 ἰῇ {πε πριάβδς οἵ {πες [61] ἱπῖο {πε πιάςὶ οὗ τῆς 5εὰ οἡ ἴδε 

25 αν οἵ τῆν (4]]. Αἵ τε δουμπα οἵ ἴπε οτν οὗ τὰν ρι]οῖβ πὸ συγ- 28 

ΓΟ Παρ ΓΕΡΊΟη5. {ΓΕΠΊΌ]Ε; δπα 4}] τοννεῦβ δηα ϑδι]οῦβ δηα ρ]οῖς οἵ 29 

{ῃ6 5643) αΙ5εθαγκ ἴτοπὶ {ΠεΓ 505 δῃηα ἴδῃ οἡ τε ἰαπά, [Ππ 30 

ΓΡ ἃ νὰ] ονεγ {π6Ὸὸὶ απαὰ υἱΐεγ ἃ διΓΕΓ σῦν, σαϑὲ αἀυδῖ οἡ [{Πεῖγ 

Πεδάβ, ἀπά ϑργηκὶς ἐπεπηδεῖνεβ ἢ 5065, σθανε ἴπεὶγ ἢοδα 532 (ὉΥ 31 

30 ἴῃεε, δῃὰ σιγά {πεπΊβεῖνεθ. νν ἢ ϑδοκοϊοῖῃ, εερ ἔογ ἴπεὸὶ ἴῃ Βιτίοτγ- 

655 οἱ 5011 ἢ ὈΙΠΕΥΓ πιοιγηίηρσ. [Ι͂ἢ {ΠΕῚΓ νναπσ {πεν υἱοῦ δΠ 32 

ΟΙεσγ33 ονεῦ ἴῆες, δηα ἰαπιεηΐ ονεῦ ἴπεςε, “βανίηρε: 

ΏΟ ννὰβ «φ]ογίοιι8»34 ἂἃ5. ἵγγε 'ἴη ἴπε πριάσὶ οἵ {πεῸὶ βεδῦ 

ΛνΠεη τῆν νναγὲβ σαπλε ἔγοπι {πε 565, ἴποιυ αἰ ασῖ ἔχη ]5 ἢ πηαην παίίοηβ. 33 

35 ΒΥ {πε ρστγεαΐηεβϑβ οἵ ἴῇν ννεα ἢ ἀπά ἴπου ἀϊάδὲ εητοἢ τπς Κίηρς οἵ 

Τὴν ννᾶγαβ {πε ὁὀαγίῃ. 

«Νον»» αγί (ποι ϑῃαίζετεαά «π- ἴπῸ6 ἴῃ ἴπ6 ἀερίῃς οὗ [ῃεῈ νναἴετθ , 394 

ἡμοεξθξηξο-- 5085,35 

27,19 “Ννοάδη «πα Ϊανδηῃ 9 22 ἢ 6. πιουομαηΐῖβ οἵ 
ἥι 

23 γἴπο πιογοδδηΐβ οὗ ϑῆφξθαᾳ 26 ὄινογε τῆν πιογομαηῖς 



27.35--.28,16 --ἰαϑεε» χεβίεἴ τοϑέενι.. 48 

27 «ΤΠπεγθιηΐο 36 ἤανε δ εη ΤΥ ννᾶγε πα 4]] ἴῃγ ρεορίῖίε. 

35 ΑΙ! τῃῆ6 ᾿Ἰπηπῃδριϊδηῖς οὗ [Π6 οσοαϑῖς 8ΔΓῈ αἰβπιαγεα δἵ σῆς οἵ ἴπεα. 

Τ ΠΕ ίδοες ἄγε σοηνῃ 566, {πε Κιηρθ 5ῃ 66 γ. 

36 Τῆς πιετοῃδηΐβ οὗ ἴπε ρεορὶβϑβ ΓΕ ϑῃοςκεα.37 

ΤΠοιι ατὶ οοπτα ἴο ἀεοβίσυςξοη, 38 ΔηἋ 5Πα]|ῖ Ὀ6 πο πΊοῖξ ἴοσγ ὄνοῦ. 5 

Ζβθε Ἀίκα οἵ ὦρτε. 

28,1. 2 ΗΙΘ νογὰ αἷ5οὸ οᾶπὶὲ ἴο πΊὲ ἔγοπὶ [ΗΝΉ : ϑοὴ οὗ πιδη, 58. ἴο 

{πε ρηήπος οἵ Τγτγε: Τῆι5 σαγ5 ἴπε Τοτὰ, ΙἩΝΗ : Βεοαδιιβε ἴποι 

ατί ργουα, δπηᾶὰ βαγεβῖ: “1 δηλ ἃ σοα, 1 ἀννεὶ! ἴῃ ἃ αἴνιπε δροάς ἴῃ 

τῆς ιεασὶ οὗ [ἢ 56, δηὰ γεῖ ἴῃοιι γί ἃ πιᾶὴ δπᾶ ποῖ ἃ γροῦ, 

3 Ἰβουρῇ ἴποὺ {π|πκεϑῖ {γε} ἃ ροα ---- γεα, ἴποιι ατὶ νΊβεσ ἴΠδη 

4 Ὠδηΐεὶ,3 πο -ϑαρθ' 4 σῇ Ὀὲ σοπιρατεὰ μι τπεε, Όν τὴν ν βάθη" δπὰ 

τ{πης ὑυπαεγϑίδησίηρσ ἴμου Παϑὶ σοίζεη {πες ΤΠ ἢ65, ἀπα σαϊμεγεα σο]ά 

5 ΔΠ4 5ἷνεῦ ἴῃ τῆν ἰγεαϑυγεσ, Όν ἴπγ σγοαΐ ψιβϑαάοπὶ ἀηα ἴῃν ἰγαῇῆς 

ἴποὰ Παϑί ἱπογεαϑεαὰ τῆν σίσπεβ, ἂδπα ἴποι αγὶ (8}] οὗ ργιάε Ῥεςσδιιβε 

6 οἵ τῆν τίς ἢ65 ---- [μπεγείογσε 5 ϑὰγϑ πε Τογά, Ϊνη : Βεσδιιδε ἴποιι 

η ἐαιαϊεϑὲ {γϑεῖ ἴο ἃ ρσοά, πεγείοτε 1 ὑστίηρ ἀσαϊηϑδὲ ἴπεὸ δἴγδηρεγο, 

τῇς πιοοῖ τογτδὶς οὐ ἴπεῸὶ παϊίοηβ 5 (ἢδν 954}} ἄγαν τπεὶγ ϑννογα 

ἀραϊηοῖ ἴῃς Ὀεδιῖν οὐ 1ἴἢγ νβϑάοπι, δπὰ αἀεδβεοσγαῖε ἢν 5ρίεπαάοτσ,;7 

8 {πεν 5}4}} τῆγυσε ἴπεῸὸ ἀοννῃ ἱπῖο {πὸ ριῖ; ἴῃ ἴΠ6 πριάςι οὗ [Π6 5685 

ο ἴποιι 5Ππ4} αἷε ἴπε ἀεδίῃ οἵ {πε οἰαίπ ὃ ΔΨ του 511 σὰν ἴῃ τῃε 

ῬΙάβεηςε οἵ τῆν 9ἰδιιρῇῃϊςογεγ: “1 πὶ ἃ σοῦ Α πιδη ἴδοιι δτγῖ, (οἵ- 

το δοοίῃ, ἀπά πο ροά, ἰῇ ἴμε παηα οἵ πὶ '᾿νῆο «6'ανϑ» ἴῆεε. Ζ7ΤΠε 

ἀεδαῖῃ οἵ ἴπε υὑποϊγουπηςῖ5ε 4.9 ἴποιι 5Πα]ῖ αἷς, Ὀν ἴῃς Παπα οἱ ϑἴγαδηρετγϑ; 

Ι πᾶνε αἀεοϊαγεα ᾿ἴ, ϑαὰγν5 {πΠῈ 1 οτά, [ηνη. 

1.12 Απάὰ Ϊηνη (ὑπῖπεγ δα ἴο πε: δοὴ οἵ πιδῃ, υἱοῦ ἃ ἰαπιεηῖ" 

ονοῦ ἴῃεὸ Κιησ οὗ Τγτο, ἂἀπᾶὰ 9ᾳν ἴο Πίπι: Τῆι ὅαγ8 τῆς [1ιοσα, 

Ϊηνη: Του ναὶ. . . .. οἴ .ᾺΠ οὗ νἹξάοπι" δια ρετγίεςς ἰη 

13 θεαῖν. [ἶῖπ Εάαοη,3 {Π6 σαγάξη οἱ Οσοάα, ἴμου νναϑῖ; οἵ ἜἌνεῦν ρτε- 

οἴοιι5. ϑδίοῃς ννὰβ {Π|η6 δαογηπιεπῖ, γυῦν, ἴοραζΖ, δηα |αϑρόγι, 2σγελεὴ- 

δἴοῃς, ᾿Ἰοῆνχ, δηα Ῥεγγ, ϑαρρῆίγε, σαύθυης]ε, ἀπα ἐπιεσγαῖΐαι ;1 οἵ ρσο]ά 

5 {πὸ οτκΚ οὗ ἥν... . . . .5. Οἱ τὲ ἀν ψῆξδη ἴπου νναϑῖ 

14 σγεαῖς" 1 ρἷαςθα {πε ΥΠ "6 της» σε... . . . οἡ ἴδε 

Βαογεα πιουηίΐαίη οὗ (Οοά,"75 «πα. ἴποι ἀπέ να] κ ἀπ {πε βεγν 

15 δἴομϑϑβ. "δ Ρεγίεςς ἴῆοι νναϑδῖ ἴπ (ὔν νὰν ἰγοῦὴ [ῃ6 ἀδν ψῃεη ἴπου 

ι6 ννεσγῖ ογεαῖεα {ΠΠ ᾿πιαιν ννα5 ἰουπαὰ ἴῃ ἴπεε.9 Τῆγουρῃ ἴπε στεαῖ- 

π655 οὗ τὴν (γαβῆς "Ὁ ἴποὰ νεῖ Δ]]|ο ἢ νιοΐεηςο, δἀπα αἰάξε 5ίη; 

28,13 “ἴεν ΌΓΘ ργεραγοά 14 “ἴπου νναϑῖ 

15 

20 

25 



ατὸ ᾿. 48 

7ο 

ΖΙΏΟΝ 

(5εε Δι 7ςς, 7.46) 

Οορψνίοδι ὃμ 3). Αρρὶείση ἃ Ὁ. ἔπ ἔλα {Π Β. ὦ Ανπεγίεα. 

᾿ ᾿ς ν"" ̓ 

ὩΣ τα τ 
΄ ᾿““- 

Ὄπ τες ᾿ γρ 

ἐρέξί 

Ε 



ΜΠ, ὍΣ Δ 2 ΡΠ Ρ ΜΘ δἰ κα δὲ, τ΄ αἱνιϑπκους κυ, σα μῦν ᾿ς που δ εν αασκαιεεις . πλῦξααι τ  ρῶ - ῦῦσϑξις, οὐουστα ΕἸΣ 



49 --τοεεφω. γεβίεῦ χοηβοις-- 28,17 -- 26 

50 1 οαϑδί ἴπδε ουζζ 85 ρὑγοίδης "" ἔγοπὶ {ΠῸ πηοιηΐαίη οἱ ἀοάα, πὰ -«{Πε- 

περ. . . εΕχΧρο]εα 35 {πες ἰγοπὶ ἀπά {ἰπὸ βοιγν βἴοπμεθ. ὍΤΠοιι 

νναϑί ΠΙΙεὰ ἢ ῥα6353 Ργν (ἢν Ὀεδιῖν, (ἢν ν]βάοπι ννὰ5 σοτγτγιρῖεά 

ὃν {πν ϑρίεπάοσ. 1 Ἵοαϑδὲ ἴπες ἴο {πὸ στουπά, 1 ἀεϊνεγεα ἴπδε ονογ 

5 ἴο Κιηπρθ ἴο ἰεξαϑδί {πεῖὶγ ἐνὲβ οἡ ἴπεΘ. ἘΒν τῇς στεαίηθθς οὗ τὴν 

συλ], ὃν πε ἰπἰφυίγ οὗὨ τῃγ ἱγαβῆς, ἔπου μαϑὲ ρτοίβπεα τν «βαποίγ»;9 

τπεγείοτε 1 ὑγοιισῃξ ἰογῖῃ ἤγε 35 ἰτοπὶ {πεῈ6ὶ πιά οὗ πες, ᾿ἴ ἢδ5 Ἴοη- 

βϑιμηεα ἴπερ, 1 τεαιοεα {πεῸ ἴο δ5ῆὴδε5. οἡ ἴπε δαγίῇ ᾿ἴπ τῆς ἰσῃξΐ οἵ 

411} νῆο νεσε ἰοοκίηρ αἱ ἴπεθό.0 ΑἸ παὶ Κῆον ἴμεε δπιοὴσ {Π6 

Ιο παϊίοηβ ἂὲ αἰδπιαγεαὰ αἱ ἴπεε; ἴπου αὐ ρίνεη ονεῦ ἴο αδϑίγαςοίςοη, 

δηα ἴοι 5Π4}| Ὀ6 πο πΊοῦε [ῸγΓ ὄνεῦ. 

«ααίπσέ 7ίδοη. 
ΗΙΘΒ νογὰ οὗ ΙΪἑἩΝῊ αἷδο οᾶπὶὲ ἴο πε: ὅϑοη οἵ πιδῃ, ἴὑτη ἢν 

[δες ἴοννατα Ζιάοη, ἀπά ργορῇεθυ αραϊηϑί Πεσ, δπαὰ 8δᾶὰν: {Πι5 

15 5ᾶΥὺ5 ἴῃς [ογὰ, ΪΉΝΗ: Βεποὶά, 1 πὶ ἀραϊηϑί ἴπες,»5. Ο Ζιάοῃ, δῃὰ 1 

ἍΜ} πηδηεϑὲ τὴν σίογν ἰῃ [ΠῸ πιά οὗ {πε6ὸ. ΤΕΥ 5141] ἰεαγη (παῖ 

Ι δὴ ΪΉΝΗ ννῆδη 1 ἱπῆϊοξ ρυπίβῃηπιεηῖ οἡ Πεσ, δἀπα πιδηϊεϑδί ἴῃ ἤαΓ 

ΤΥ ϑδηοίν.327 [Ιπῖο πεῖ ν}}} 1 δεηα ρεϑϑίϊεποθ, πα ἴῃ ΠΕΓΓ βἴγεεῖβ 

δίοοα, απ ἴπεῸὶ ϑἰδίῃ 514}} (411 ἴ1ὶὰῇῺἍ τῆς πιιάςὶ οὐ πεῦ ὃν πε ονογὰ 

20 «ἄγάννῃῇ: δραϊηϑδὶΐ ΠεῚ τοιπηα δροιιΐ, ἀπ {πεν 5141} ἰεαγῃ ἴπαΐξ 1 δπὶ 

Ϊῆνη. 

Ζβε {Φμίατε οἵ ἤσοταεί, 

Ε 411 [π6 τπηδὶσπαηΐῖ πεϊρηθοῖβ οἵ ἴπε Ηοσουϑβε οἵ ἴϑγδθὶ ποῖ οπξ 

5Π4}} δὴν ἰοῆρεγ θὲ ἴο {πεπ ἃ ργοκίηρ ὈΓΑΓ Οὐ ἃ ρἱεγοηνσ 

25 ἴῃογη; {πεν 5141} ἰεάγη παι 1 δηλ ἴπῸὸ 1 ογά, ΪΉΨΗ. 

ΤΠι5. δὰγ5 (με Ἰοτά, ἴηνη: πεη 1 ρσαῖμογ ἴτε σοιυβε οἵ 

Ιογαθὶ ἰγοπὶ (ἢ6 Ῥξβορὶθβ ἀπιοὴρ ϑΠοπὶ πεν ἀγα βϑοαϊζεγεα, ἀπα πηδη!- 

[δῖ πιν ϑαποίν {πγουρῇ τπὲπὶ ἰπ πὸ δἰσῃξς οἵ τῃ6 παίίοῃβς, [Π6ῃ 

5141} ἴπεν ἀνε] ἴῃ {πεὶγ οὐ ἰαπά ψῃοῆ 1 ρανὲ ἴο ΠΥ ὅϑεγνδηΐ 

30 σοῦ; ἴπϑν 541} αννε]] {πογεῖη ϑδουγεὶν, δ δηὰ ὈυΠἃ ἤουβθ5 δηαᾶ 

Ρίδηϊ νἱπεγαγάς, γεα, ανν6}} βεοιγεῖν, πε 1 ρυηῖ5 ἢ 411] [Πα ἀο 

αδϑριῖες ἴο {Ππ8πὶ τουπαὰ δρουΐ {πεπὶ; {πεν 54}}] ἰθᾶγηῃ [Πᾶΐ 1 πὶ 

ῆνηΗ, {πεῖς αοά. 
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29,1-- τό ᾿ -«ἰσϑεθυ. φκεβίεῦ ἀχορλίονις. - 50 

« καίπσέ ζαγρέ 
((ς. 29 - 22) 

Θυετνίβεοιυ απὸ (ξεσίοταέίοη οἵ ὥαρρέ. 

29,1; νΝ τε τεηῖἢ γεϑᾶγ, ἰη πε ἴεηῖῃ πιοηῖῃ, οἡ ἴπεῸ τε ἢ ἂν οἵ 

2 {πΠῈ6 πιοηῖῃ  σαπὶῈ {π|5 ψογὰ οὗ ἴΉΝΗ ἴο πιὲ: ὅϑοη οὗ πΊδῃ, ἴυγῃ 5 

ἴν ἴδος ἴονναγσά Ῥῃαγαοῦ, Κίησ οἵ Ἐρυρί, δηῃὰ ργόρῆθβθυν δραϊηϑβί 

3 ἢϊπη, πα δραϊηϑδί 4}|1] Ερυγρι. ὅϑρεὰκ δπὰ αν: Τῇῆυβ βδᾶγα {πε 1 ογα, 

Ϊηνη: 1 δηλ ραϊηδὲ ἴῃεθ, Ῥῃαγδοῃ, Κίηρ οἱ Ἐρυρῖ, ἴῃεὲῈ ἢυρε 

πιοηδίεγβ3 ψΠΙΟἢ [165 ἴῃ {πΠῸ6ὶ πριαάϑῖ οἵ ἢΠῚ5 Κίνεγ," [παῖ δᾶγβ: “ἹὲὶἼΠαι 

4 Ἀϊνεῦ 15 πηηθ, δηα 1 πᾶνε τηδάς δ ̓.5 1 ΜΠ] ρυΐ Ποοῖκβ ἴῃ τῆν τὸ 

7Άνν8, δπα πιᾶκα (ἢ6 βῃ οὗ ἴῇν Ἐϊνεγέ οἶεανε ἴο (ἢν ϑοδίεβ; δηάᾶ 

ΙΨ}] ἄταν ἴπεῈ ἃὑρ οὐἱι οὗ ἴπε πᾶς οὗ τὴν Κίνεγ,. Ψ 411} πὰ 

5 Π5ὴ οἵ τὴν Εἴνεγέ τπαΐ οἰεανε ἴο ἴπν 5οαῖϊεβ.0 1 ν1}} πυτγὶ τΠδς 

ἱπίῖο ἴῆς ΔΜ άἀεγπεθβ, ἴπε6 δηα 411] ἴπεὸὶ ἤβϑῃ οἵ τὴν Εἰνεγ; οἡ [δε 

Ορεη βεϊα 5Πδ]ῖ ἴμπου (411, ἴῆοι! 5πδ]ῖ ποῖ θὲ σαϊπεγεα ποῦ ςο]]εςίεα ; 

ἰο ψ|ἃ4 Βεαβίβ οἵ {πε δατῖθ ἀπά ἴο διγάβ οὔ ἴπε αἱγ Ψ}Π1 ρῖνε 

6 ἴπεῸ 845 ἰροοά,56 δηὰ 8]1] [ἢ6 ᾿ππαριϊδηῖβ οὗ Ερυρί 514]1 ἰδεαάγῃ {παῖ 1 

ἂηῦ ἴηνη. Βεοδιβα «[ἢου» ἢαϑὲ ὈῬεδη ἃ ἰδῆ οὗ τεεὰ ἴο {πε Ηοιιβθ 

7 οἵ ἴϑγδοὶ --- θη ἴεν σγαϑροα ἴπθὸ ἢ τς παπᾶ τοι ἀϊάσι Ὀτγεακ, 

Δη4 αἰαθὲ ἴεαγ ἴπεὸ Ψῃοῖὶες «Ππαπηαν, )δηὰ ψῆεη πεν ἰεαπεαὰ οἡ {Πε6 20 

8 ἴπου αἰάκί Ὀτγθαῖκ,7 δπα αἰάςε σαιι56 {ΠεῚΓ Ἰοΐπς ἴο «5Π41κς98---- Ἐποτοίοτο 

(5 9ὰγ8 {πε Ιοσὰ, ΤΪΗΝΗ: 1 ὑγπρ ἴῃ6 ϑννοίαὰ ὑὕροη [ἢεδε, δπάᾶ 1Ζ 

9 ἍΜ} ουΐ ΟΗ͂ ἴτοιη ἴἢξδε πῆᾶη δηᾶ Ῥεαϑί. Τῆε ἰαπα οὗ Ερσγρί 5141] θὲ 

ἃ ἀεβοϊδιίίοη δηα ἃ νναϑδίῖε, δὰ {πεν 5141} ἰεαάγσγη ἴῃδὲ 1 δἊπὶ ΪΉΝΗ, 

ῖιο θδσδιιϑεὲ πὲ αἱ: “Τῃς Εἰνοῦέ 15 πηηθ, απα 1 πιδάθ 1{.᾿ Τ|ιογείοσο 2ς 

Ι δηλ δραϊηδῖ ἴπδε, δηὰ ἀραϊπϑῖ τὴν Εϊνεγ, δηὰ 1 ν}}} πιᾶκε τῆς 

ἰαπά οἵ Εργρῖ ἃ νναβδῖε οἵ υἱΐεγ. αεδβοϊδίίοη ἴτοπὶ Μίραοὶ ἴο ϑγεπε, 

11 ΔΥ, ἴο ἴῆε Ῥοτγάεγ οὗ (58. Νὸο ἰίοοΐ οἵ πιδηῃ 5}4}} ἴγανεγθε {, δπά 

πο ίοοϊ οἵ Ῥεαϑὶ 51Π4}1] ἴγάνεγβθε ἰἴ, δπᾶ 1 5Π4}} θὲ υπιηΠαριῖεα ἰοτίν 
12 γεατβ. 1 }} πιακεὲ πε ἰαπα οἵ Ἐργρί ἃ ἀεβοϊφιίίοῃ απποὴρ {πὸ ἰαπάϑς 30 

(αὶ αἴ αεβοϊαῖε; ἤξεσ οἰξίες, ἀπιοὴρ ἴῃ6 οἰτίοὸ5. {παῖ ἀγὸ ἰδ νναϑβίδ, 

5641} θςῈ ἃ ἀεϑοϊδίἊςοη ἰογτῖν γεαγβ; 1 νν}}} δοαϊζεγ {πε Ἐργυρίδηβ δπιοηρ 

1ῃ6 παίίοηβ δπα αἴβρεῦϑδε {ΠοπΠΊ ἀηοηρσ ἴῃς ἰδπαξβ. 

13 Τῆυ5 5ὰν8 ἴπε Ιοτγά, ἴῆνη: Αἱ {με ἐπα οἵ ἰογτῖν γεαγοῖο 1 ν}]}]} 

σαῖμεγ τῇς Ἐργρίίδη5 ἔτοπὶ ἴῃς ρεορίεβ ἀπιοὴσ ννῇοπὶ {πὲ ννοῦα 35 

14 αἰδρογθεά , 1 1} τεϑδίογε ἴπεὸ6ῖ ἰογίΐαπες οἵ Ἐργυρῖ, δπάὰ Ὀπτησ {Π6η] 

ΟΒ80Κ ἴο ἴπε ἰαηά οἱ Ῥαϊΐῆγοβ,"" {πε ἰδηαά οὐ τπεὶγ Ὀἰσίῃ, δηα {Ππετὲ 

15 ἴῃεν 5141} θῈ ἃ ννεαὶς Κίηράάοηη. [ 514}]|} θὲ τπῸ ννεακεοῖ οἵ Κιηρ- 

ἀοπλθ, ἃπὶ πόνεῦ ἄραῖη [Πἴ [56] ὺρ ἀραϊηδὲ [6 παίίοηβ; 1 ψ]]]} 

16 αἰ πη Π15ῃ {πε 50 πα {πεν 514}} ποῖ στιἷΐθὸ ονεῦ τῆς παίίοηῃβ. Νὸ 40 

ψ-πῇ 85 
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5Ι --ὐαεφεθα.  κεβίεῦ αχϑθόθρες 29,17-20,10 

Ἰοησεγ 5041} 1 θὲ ἴΠεῸ τεϊϊὶδηςε οἵ ἴῆς Ηουβε οἵ [5786], ΠΟΥ ἃ γεπΊεη)- 29 

Ὀγδησοσ οὗ ᾿πιαυγν,᾽ ν ἤεη ἴπεν ἴαγη ἴο 1ἴ ίογ Πεὶρ; πεν 5141} ἰβαγηῃ 

(παῖ 1 δηλ ἴῃς [οσγὰ, ΪΉΝΗ. 

ἔαρρέ αα (ϑααὲα [ον (Ἰεβδιεςβαντέζζαν. 

ς ΤΝ τις τνεηΐϊγ-ϑενεηῖῇ γοαγ,3 ἢ ἴῃη6 ἢἤγοξ τπηοηϊῇ, οἡ {πε βγϑβῖ 17 

ἄγ οὗ ἴἢε πιοηΐῃ, [Π15. ννογσγά οἵ ΪΉΝΗ οᾶπὶαὲ ἴο πὲ: ὅοη οὗ 18 

τῆδη, ΝεθιυοῃδαγοζΖζαγ, Κίησ οἵ Βαρνυίομ, σϑιιϑε ἢ15 ΔΙΠῚΥῪ ἴο πλάκα 

ἃ στεαῖ εῇθοτγί δραϊηϑδί Ἴνγε: ὄνεσν πεδα ννὰ5 πιαάς Ὀδὶἃ πα ὄνεγν 

5Που] ἀασ ννὰ5 ρϑ]]εα;᾽4 γεῖ πείῖμεγ ἢῈ ΠΟΥ 5 δυπῚν ἤδαὰ δὴν τεΐϊισγη 

ιο ἴγοπὶ Ἴγγε ίογ ἴῃε εἤογέ ἢξε πιδάς δραϊηπϑῖ ἤεσ. Τμεγείογε ἴΠ5 ϑαν5. 19 

{πΠ6 Ιοτά, Ϊηνη : ΒεμοΪα, 1 ρῖνε ἴο Νερυςῃδάγεζζαγ, Κιην οἵ Βαθγυίοη, 

τῆς ἰαπά οὗ Ἐργρίῖ, ἀπα ἢὲ 5141" δεῖζε ἤεσγ 85 5ρΡ011, δῃαὰ ἴαϊκε Πεὺ 

5 ΡΓΟΥ; δηὰ [Π|5 514}} θὲ ἴπεῈὸὶ ρᾷὰῪ οἵ ἢῚ5 ΔΙΠῚΥ: 8ἃ5 ἢϊ5 ΡϑΥ, ἰοῦ 20 

ΜΏΙΟΠ ἢς 5εῖνεα, 1 ρίνε ἢιπὶ {δε ἰαπα οὗ Ἐργρί," 58ᾶὰγ85 πε [1 σα, 

Ι5 [ἠἩνη."Ὁ 

Οη {μπαΐῖ ἄδν, ἴο ἴῃς Ησοιβο οἵ ᾿βϑγαϑὶ 1} 1 σᾶυϑε ἃ Ὠογη 7 ἴο 21 

ΡΒ ἰογίμ, δηα ἴο ἴπεὸ 1 ν}}} ρσῖνε υἱζεταποε οὗ βρεεοῇῃ δ τ᾿ῃ {ῃε 

τηϊάςὲ οὗ {πε; ἴπδν 5141} ἰεαάγῃ {παΐῖ 1 δηλ [νη. 

φΘεσοίαέίοπ οἵ ἄαρρέ. 

20 Ι50 τις νοτὰ οὐ ΪΉΝΗ οἂἀπὶὸ ἴο πὲ: ὅοη οἵ πΊδῆ, ργορῆδϑυ 30,1.2 

ἈΠα 5841Υ: Τῆυβ δᾶγ5 ἴῃς Ἰογά, ΪΉΝΗ: λα! «4πα ογνε: νοε 

νου τῆς ἀαΥ! Τῃε ἀδν 15 πεαγ! Ἴηε ἂν οὗ ΉΝΗ 5 πεδῦ, ἃ ἀἂν 

οἵ οἱοιιάβ, {πε Ἐπὶεὲ «οὐ Ἰυαρσπγχεηῖ: οὗ {Πε πδοηβ᾽ τ ΜῈ] θεὲ! Τα 

ϑδυνογὰ Ψ}}] σοπα προ Ἐργρῖ, δπᾶά ἴμεγε ψν}}}] θὲ {γε θ]ηρ τη (5 ἢ 

25 θη [Πε [αι (4}} ἴὴΏ Ἐργρῖ; δηὰ {πεῪ νν}}} σῦν αννᾶὰὺῪ ἢεσ ρεορίΐε, 

δηα Ποὺ ἰουπάδιμοης νν}}] θ6 ἴογῃ ἄονη. (Ἕ5},2 δπὰ Ρῥῃαυΐ, δπά [ἴ.1.-Ὁ», 5 

Δηαἃ 41} {πὲ Ατδδίδηβ, δηὰ «411. {ῆ6 «-(πμεγοίῃϊθο» νι τΠ6πὶ, ν]]]} 

[4]}] Ὀν {πε ϑννογά. μι δᾶν5 ΪῊνη: Τῆοθε Ψῆο τπρῃοϊά Ἐργρῖὶ 

5Π41}} [411], δπὰ {πῸ ργῦιάς οὐ ἤεσ βἴγεηρίῃ 5Π4]}] σοπὲ ἀονη; ἰγοπὶ 

320 Μιρᾶοὶ ἴο ϑγεπε3β 5Π4}}1} {πεν [41] Ὁν {ΠῸ ϑννογά, δαγ8 ἴῃε 1ιογά, 

Ϊηνη; πεν 514}} θὲ αἀεϑβοίαϊε απῆοὴσ ἴῃΠ6 ἰαπάς ἰῃαΐ δε αδϑοϊαΐε, 

Δη4 ἰἴ5 οἰἴε5 5Π4}|} 6 «νναϑῖε  δπλοηρ Οἰ[65 πα δίε νναβῖεα. 

ΤΠεν 5}4}1 ἰεάγῃ [πὶ 1 δπὶ ΝΗ ν ἤδη 1 Κιίπαϊε ἃ ἔἥγε ἴῃ Ἐργυρΐ, 

Δ 41] Πεῦ Ὠείρετθ ἀῦὸ βῃαίζεγεα. Οη παῖ ἂν πιοϑϑεηρεῖθ 5Π4]] 

35 5Ὸ ἰοτγίῃ ἴγτοπὶ π|Ὲ 4 ἴῃ 5105 ἴο δίγι κε αἀγοδα ἰπἴο (5}} ἴῃ [15 βεςσισίν ; 

ἴΠογο 5Π4}} θὲ {χορ ὑροὰ ἴπδπὶ -οἡ» ἴπεὸ ἀαν οἱ Ἐργρῖ; ἰοῦ 

ὈεΕΠοΙ]ά, τ σοπλο5. Τῆι δᾶγ9 ἴῃς [Ἰογά, ΪΉνΗ: Σ ΜΠ] αοπῖγον ἴῃς τὸ 

Ὄ ὦ 

Ον 

{πῚ 

ΘΟ. Οὐ 

“κεν αν -ονευῇ 

29,19 “ΟΑΥΓΥ ἀννὰν ποῦ πε ἰἰπᾶάθ6, δηα 15 20 Κβ Ὀδοδιιδε ἴποΥ ψτουρῆϊ (οὐ ΠΊ6Ὲ 15 



30,11 -- 26 --αοεϑεοα. κεβίεῦ οχρθόῥουνς.- 52 

8340 ρεορῖὶε οὗ Ερνρί Ὀγ ἴπε παπᾶ οὗ Νεδιομδάγεζζαγ, Κιηρ οἵ Βαρνυίοῃ. 

ι: Πς δηα ἢϊ5 ρεορὶε ἢ Ὠΐπιλ, {πΠῸ πχοϑί ἴογγιθ]ς οὗ {[ἢς6 παϊίοηβ, 5}4]] 

θὲ Ὀτγουσῃξς ἴῃ ἴο αεβῖίον {πε ἰαπά; {πεν 5Π4]} ἄτγανν {Πεὶγ ϑνογαβ 

12 ἀραίηβὶ ρυρί, δῃὰ ΕἸ} ἴῃε ἰαπὰ ν ἢ σ5]αίη; δπὰ 1 ν}}] πηᾶκε τῆς 

Είνεγ5 ἀγγ, δηα 5611} ἴῃς. ἰαπά ἴο μαγά πιδεῆ, δπὰ ἰὰν τ νναϑδίῖε δηά 

411 τα 15 τπόγεῖη, Ὁν ἴῃς παπαὰ οἵ βἴγαηρεγθ. , [ἩΝΗ, ἢᾶνε σαι 1! 

13 Τῆι οαγ)ὲ {πε 1 ογά, ΪηνΗ :ὅ“ 1 νν}}] ἀΡο 50 ἴῃς -τηαρπηαῖε5- οἵ 

Μεπιρῆϊβ; ἀπ ἃ ργίπος ἐπ» ἴῃς ἰαπα οἵ Ἐρσγριὶ ἴπεγε 5Π4}} πὸ ἰοηρεῦ 

Ιι4 6. 1 ν}}} ρυΐ δασ ἴῃ ἴῃε ἰαπαὰ οἵ Ἐργρῖ: 1 νν}}} πιακε Ῥαΐῃγοϑβ 7 

15 ἀἐϑβοϊαῖε, απ Κιπαϊε ἃ ἔγε ἴὴ Ζοδη, δπάὰ ρυμῖ8ῃ ΤΠεΡα5, δα ΡΟΛΓ τὸ 

Οἱ ΠΥ ἤαγν οἡ Ῥεϊυδβίιπι, ἴῃς βῖγοησο!α οἵ Ἐρυρῖ, ἀπα οὐϊ ο [Πε 

ι6 ρεορὶε οἵ -Μεπιρῇῃϊβ᾽. 1 ν}}] Κιπα]α ἃ ἔγχε ἴῃ Ἐρσγρῖ: -Ξϑ,γεηξ: 514]]} 

ΠΠῈ η΄ Ρραϊη, ἂδπὰ Τἤῇοῦεθ 5141] ὲ ἴογπιε αὶ δηάδ .Ἅθσγ νν8]}15 

17 Ὀγεδοῃεα {πγοιρῇν»; {πΠῸ γουηρσ πε οὗ (Οὐ ἂδπὰ Βιιθαβίίς 5841] [4]] 

ι8 Ὁν τῆς ϑυνοσά, δῃηά ἴἢΠ686ὲ «ο]6 5. 54]} σὸ ἰῃηῖο σδρανι!γ; ἴῃ ΤΕΠΔρΡἢ- 

ΠΕΠ65 ἴη6 ἂν 54}} θς ἀδγκ νῆῇεη 1 ἴπεγὰ Ὀγεαῖκ {πὸ «τοὐ»ὅ οἵ Ἐργρῖ; 

{π6 ρῦίάε οἵ Πεσ ροννεσ 5Π4]}] σεᾶϑεὲ 1ῇ ἢεῦ; οἱοιιἀβ. 5Π4}}] σονεῦ ΠΕῚ, 

19 Δη4 πεῖ ἀδυρῃϊεσθϑ 5ῃ4]} σὸ ἰπῖο σδρινιγν. 1 Ψ1}} ρυπίθὴ Ἐργρῖ; 

{πεν 5141} ἰσαγῇ ἴῃδὶ 1 δηλ ΪΉνη ! 

(Ῥθαταοβ᾽ α ἄτηια ίο δὲ δτοβέη. 

22 ΤΙΝ [τἢε εἰενεηῖ γεδγ, ἴῃ ἴῃς ἢγϑι πιοηῖῃ, οὐ {Π6 βενεηῖῃ ἂν οἵ 

21 {πε πιοηῖῃ οαπὶεὲ 1ῃ|5 ψογὰ οὔ ΪἾΉΝΗ ἴο τε: ϑδοὴ οἱ πηδῃ, 1 

Ὀγεακ ἔπε γῆι οὗ Ῥῃαγαοῦ, Κιίηρ οἵ Ἐργυρῖ, δπὰὰ 1 5}4}} ποῖ ὈὲἊὲ 

ῬὈοιπηα ἃρ 80 [παῖ ἢεαϊηρ ἀρρ]]ςαίίοηβ. παν Ὀ6 πηδάς, απ Ῥαμάδαρεβ 

Ῥυΐ οη, ἴο πιᾶκα ᾿ἴ βίγσγοηρ ἴο ρύδϑρ ἴπε διυνογα." 25 

22 ΤΠεγείογτε τἢ8 θὰγ8 ἴπΠ6 Τιογά, [ΗνΗ: 1 ἂπὶ δραϊηϑδῖ ῬΠαγδοῇ, 

Κίῃρ οἵ Εργυνρί, δπὰ 1 ν}}}] Ὀγεακ [ἰ5. δγπὶ,.3. 5 δηα πιακεὲ ἴπΠε δνογα 

23 ατῸρ ἰγοπὶ ἢ15 ἤδη; 1 νν}}]} βδοαῖίϊεγ Εργρί ἀπιοὴρ [ῃ6 πδίίοηβ, δηά 

24 ἀἴβρεῦθε {πεπὶ ονεῦ ἴῃς ἰαπάς, 1. νν}}}] οἰγεησίμεη ἴῃς απ οἵ [τῆς 

Κιηρ οἱ Βαδνίοη, δῃηά ριιΐζ ΠΥ δϑννογά ἰῇ ἢϊ5 παπᾶ, ἀπα Ὀγεαὶς [Π6 30 

ΑΥΠῚ5 οἱ ΡῬῃδγδοῆ, 50 {πα ἢῈ 541]} στοδὴ Ὀοΐίοσγε [γπ| κα ἃ πιδη 

ἀεδαϊν ννουπάςα. 

25 ΙΪ 1} σἰγεησίηεη τΠῸ αγπὶ οὗ τὸ Κιίηρ οἱ Βαδγίοη, δηα ἴῃε 

ΑΓΠῚ5 οἵ ῬΠαγαοΪ, 51.411 (411, ἴπῸῪ 514}} ἰδαάγη ἴπαὶ 1 ἂπὶ ΉΝΗ νεη 

Ι ρυῖ ΤΥ ϑνοσζγὰά 1 ἴπε παηά οἵ ἴῇῆς Κίηρ οἵ Βαργίοῃ; ἢ6 541] 35 

26 βἴγεῖς ἢ [ἴ οὐδ ονεῦ {πὸῖ0ὶ ἰαπά οἵ Εργρῖ; δαηὰᾶ 1 Ψ}} ϑοφίϊεγ ἔρνρίι 

ἀπιοησ ἴΠ6 παίίομβ,.3 δηα αἴθρογοας {πεπΔ ονοῦ {πε ἰαηάς,; {πε 58}4]} 

ἰδασῇ ἴπδὶ 1 δπὴ Ϊη νη! 

οι 

μιῇ 5 

40,132 “1 ν}}} ἀθβίγου ἴῃς ἰάοϊ ' 22 β΄παϊ νῆϊοῇ ἰ5 βίγσγοηρ απὰ ἴῃαϊ ψ ῃ]οἢ ννὰ5 Ὀγόκθη 
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53 -«ἀφφερας χεβίεῦ ογερήεφις-.. 41,1-14 

(Θεδίέτιοείον οὔ ἐβε (Ππίαβέρ δέεδαν, (ἡ βαταοβ. 

Ν {πὲ εἰονεηῖ γεδᾶγ, ἴΏ ἴπε {π|γὰ πιοῖῃ, οὐ πε ἢγο ἀδν οἵ 

[πὸ πιοηῖὶ, οαπια ἴο πιὲ ἴἢ15 ψογὰ οἵ. ἴΉνΗ:: ὅθ οὗ πάῃ, 88 Ὁ 

ἴο Ῥῃαγαοι, Κιηρ οἵ Εργρῖ, ἀπ ἴο Πί5 ρεορίε: Δνῃοπιὶ γέ ἴδποι 

πκὲ ἴῃ τῆν ρσγϑαΐηθϑϑ 

Βο ΟἹ, ἴπογὸ νὰ “ἃ σδάδγ οὐ [1 Ραηοη, χνἢ ἰαῖΓ Ὀγαηοΐθο 

ἃηα ἰογν οἱ 5ἴαϊυγε, ῆοβε ἴορ ννὰβ ἴῃ ἴῃε οἷουάς. δαΐειβ. πουτγ- 

ἰ5ϑῃεά τ, {πὸ ἀςορῦ πιαάς ἰ ρον, -οαιιβίηρ» 5ίγοαπὶ5 ἴο. Ἔποίγοϊθ 

ε[ἴ59 ρΙαηίαϊίοη, δηαὰ βδεηαίηρσ ἰοσῖῃ σαπδ]5 ἴο 41]4" «εἰἴ5» 501. ΤΠοτγε- 

ίογε [15 δἵαϊυγε γόϑὲ ἀῆονε 4]} ἴγεεβ. οὗ ἴῃε βε]α, 15 Ὀουρ] 5. ὈοοδπΊε 

ΓΊΔΗΥ ἃΠη4 [5 Ὀγαησῇεβ δργεδα νἱάθ, Ὀεσαιιβθε οἵ πλιςῇ νναῖετ. [Ι1ἡὴ 

15 Ὀοιρἢπο΄ 41} τῃς6 Ὀιγας οἵ {πῸ αἱγῦ πδάες {πεὶγ ποδῖθ, ὑπαθὺ 115 

Ὀγδησἤε5. 411} ἴῃε Ὀερϑῖβ οὐ ἴῃε βεϊἃ Ὀγουρῃῖ ἰοτῖ ἢ τπεῖὶγ γουηρ, δηά 

1ηὴ 5 δῃδάς αννεϊξ ἃ ποδί οὐ πιδὴν παίίοῃβϑ [ὃ νὰ Ὀαδιτᾳι! 1ὴ 

[5 ρστεδΐποϑϑ, ἴῃ ἴῃς ἰεηρίῃ οἵ 5 Ὀγαησῆες; ἰοσγ 15 τοοῖβθ ψεσε ὈΓν 

Πιαην νναΐογϑ. (δάδτς ἱπ {ΠῸ σαγάεη οἵ ἀοάδ οουἱά ποῖ σοπΊραία 

ΨΠη τ, Βγ-ῖγεες αΪἃ ποῖ δαϊα]ὶ 5 Ὀουρσῆθ, ΠΟΥ ρἰαηε-ίγεες. [5 

Ὀτγαησἤε5; πὸ ἴγεε ἴῃ ἴπε ραγάξεη οἱ ἀοα ννὰβ {κὲὰ 1ἴ ἴῃ [15 Ὀαδαῖΐν, “Ὁ 

ἴπΠ {πΠ6ὶ στεαῖ πιυπιροῦ οὗ 115 Ὀγαησῆαδ,; 4} [ες ἴγεες. οἵ Ἑαάξςη,5 ἴῃ τῆς 

σαζγάεῃ οἱ σοά, εηνίεα 11. 

Τηοτγείογε ἴἢ15 ϑᾶγθ ἴῃς 1 οσά, Ϊηνη : Βεοδιθε Ὁ ννὰ5 ἰογ τη 

βἴαξιγε, δηἋ ἰἴῖ5 ἴορ τεδοηεα (με οἱουάπ5,9, τπεγοίοσε 1 αἀε]ινογεα ἰἴ 

ἰηῖο ἴπῸὶ ἢαηα οἵ ἴῃς τηρητεϑι οἵ ἴῃς πδίίοῃβ,;" δηα βἴγδηρσογο, τἰῃς 

τηοϑὲ τοῦτες οὐ τῆς παίίοῃβ, οὐὐδ ᾿ ἀονῃ δηα οδϑῖ ᾿ἴἴ οἡ [ἢ 

πιοιιηΐαί 5, Πα [5 Ὀγαησ 65. [6]1] ᾿πῖο 811] ἴπῈ νδ]]εγ8, δηὰ 115 θοιρΉ5, 

Ὀγόκεῆ οἵδ ἰᾷὰν ἴῃ 4}} τῃεῸ τανίηεβϑ οὗ ἴπΠε6 Ἵοαγῖῃ ; τοπὶ 115 δῃῆδάον 

ἀεραγίε 4}1] τπεὲ ρεορὶε5. οἵ τῆς εαγίῃ ,.15. οὐ ἰἴ5 στη δαῖ 4}}] {Πε 

Ὀιγας οὗ ἴπ6 αἱγ, απ οὔ [15 Ὀγαποῆθ9 ννεῦθ δὶ] τῆς Ὀϑαβϑῖς οὔ {ῃῸ 

βε]α ; ἴο τῆς οηά {παΐ πο ἴγεεβ τρτονίησ. Όγ νναΐοῦϑ πιὰν Ἵχαὶϊξ {Πεη]- 

βεῖνεβ. ἴῃ {πεὶγ οἰαΐυτε, Ὧη64 παῖ ποης ἴπαϊ αὔὲ πουγίϑηθα ΌΓγ νναῖεῦ 

τᾶν [τ {πεῖὶγ ἴορς ἴο πε οἷουαάϑ :τ5 ἰοσγ 411 οἵ {πεπὶ αἴ ἀε]νεγεά 

ον ἴο αδαῖῃ,16 ἴο {πῸ [Ἰηαογννογὶ ἃ, ἰη ἴπ6 πτηϊάςὲ οὐ ἴῃ6 σοῇ5 οἵ 

πάθη, ἢν ἴΠο586 ῃο ρὸ ἀἄονη ἴο ἴῃε ΡΙ. 

“Αφοῆυγτι Ββ αηὰ ἃ σῃαάγν {π|κοῖ2 4 "ἴπε ἴγθες οὗ 6.1 ἰΐϊς Ὀγάηςῇος 
ἧκ 

“Ὀοδιπι} 1 πιαάθ 117 10 [δηᾷ [15 ποατγί ννὰϑ ὑγοιια Ὀξοδιιδο οἵ 115 Ππεῖρῃϊ 
χε 

Ἔμνῆο ἀθαϊὶ ἢ Πὶπὶ δοσογάϊηρ ἴο Πὶς νἱσκοάηρθο,; 1 ἄγον ἢίπι (τῇ τὸ 
ἋἝκ : 

Φᾳηα σαϑί ἰἴ ἀνναν 14 “ποῦ {παῖ {πεὶΓ πη ΡΥ οὔθ δίαπα ἀρ ἱπ {πεῖν Πεῖρ]13 

ΘΙ, 

3 

ἀπῇ 4 
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1,15. Τῆυ5 οαγς (ες ]Ἰογά, Ϊηνη: Οπ ἴπεῸὸὶ αν {παὶ ἢς ννεπὶ ἄοννῃ 

ἴο 5160] 1 πιδάὲ {πὲ ἀδερ᾽" πιοιγη" ἴοσ ἢΐπι, γεϑίγαιπίηρ [15 5[Γ6ΔΠῚ5 

50 {παῖ πῆδὴν ιναΐεῖβ ψεε βδγεα; [ οἰοῖμεα ]Ἰοραποη ἰπ δἷΪδοῖκ- 

Ὧ655 ἰίοσγ Πίπὶ, δηά 411] ἴῃς ἔγεεβ οἵ ἴῃς δβεὶῖά ἀγοορεὰ οἡ ἢ ϊ5 
16 δοσοιηῖ.5 ΔγῈ τπς6 ποῖθε οὗ Πι5. (4}1 1 δῇοοϊκ {πῸ παίίοῃβ, ψγἤεη 1 

Ὀγουσῃς Πϊπὶ ἀονῃ ἴο 5601] ψ ἴΠο5Ὲ ννῇο ρὸ ἄονη ἴο {πε ΡΙϊ, 

ΔΩ οὐ [Π6 -φαγίἢ» 41} (1Π6 ἴγεος οὗ Εάρη,"6 1π6ὸ οποϊςθςῖ δπα Ὀεςῖ 

οἵ [[ράποη, 41} πᾶὶ δὲ ποιυγϑῆῃθεα Ὀγ νναΐεσ, εσε Ἴοπγίοτγίεα. "7 

17 ΤΟΥ 41|50 514}} σὸ ἄοννῃ ψιἢ Πἰπὶ ἴο 5ἢεοὶ, «νἢ» [Πο986  ἢῸ Ψοῖα 

βἰαῖη Ὁν ἴῃς ϑδνογα,"}Ὲ δηπ ἢι5 «Πείρεγϑυ, νῇο αἀννεῖτ ἴῃ ἢϊ5 βἤῆδαον 

ἰη πε πιιαϑῖ οἵ [ῃε πδίοηβ, -5}4}}] ρε γῇ». 

18 Δ Βοπὶ ατί ποι «55. ἅκὰ ἴῃ ρίογν δηά ρσγεαΐποςϑ ἀπιοηρ ἴῃς ἴγεοϑ 

οἵ Εάεη "6 Ὑεῖ 5ηδ]ῖ ποι ΡῈ Ὀγσουσῃῖ ἀον πη Ψ ἢ ἀπε ἴγεεβ οἵ Εάδφη 

ἴῖο ἴῃς [Ππαἀεγν τὶ: τῇ ἴῃς πιάφὶ οὗ ἴπεῸῈὶ υποϊγουπ)ςοιθεα 5ἢδ]ς ἴπου 

τὸ, ἢ τΠοθῈ πο ννογα βἰαίθπ Ὁν {πὸ ϑδινογα. "8 

ΤῊΙΝ 15 ῬΠδιδοῦ δηα 41] ἢϊβ5. ρεορῖὶε, ϑᾶγ8 {πε [οσγὰ, ΙΪΉνη. 

Ἐαπιεπέ οὐέν (ββαταοβ ἀπὸ ζαρρίέ 
(Γ. 32) 

φαί' οἵ (Ῥβαταοβ. 

42,, ΓΝ τε -εἰενεηῖ ἢ» γοαγ, ἴῃ [πε τε] ἢ πηοπῖῃ, οἡ ἴῃς ἤγϑθὶ ἀἂν οἵ 

2 (ῃῆε6 πιοηίῃ, [Π15 νογὰ οὔ ΪΉΝΗ οδπιαὸ ἴο 26: ὅδὅοὴη οἵ πῆδηῃ, 

Οἴζοῦ ἃ ἰαπηεηῖ ονὲῦγ Ῥῆαγαοῃ, Κιὴσ οἱ Ἐργρῖ, δαπά ϑδὰν ἴο Πἰπι: 

Του «-πκΚεποϑὶ ἴἤνϑε! ἴο» ἃ ᾿ἰΙοη οἱ ἴῃς παίϊίοηβ, γεῖ δῖ ἴοι “οη]γ- 

ἧκε τῆς πιοηβίεγ" ἴῃ ἴἢε 564, βροιυΐξιπηρ «ν»ίεγ. ἴγοπὶ ἴἢγν «Πο5- 

{{|15»,3)3 Δηα {γουδησ ἴπῈ ναΐετα αἰ τὴν ἰδεῖ, δπὰ ἰουϊηρ [δὰ 

3 5ἴγεαπῃβ.: Τῆϊϑ9 δὰγ5 ἴπΠ6 [οτγὰ, ΪἩΝΗ : 1 ΜΠ ϑρσγεδα πὶν πεῖ δροιιΐ 

4 ἴδε," ἀπά -γίηρ» ἴπ6ὸ ὕρ ἴθ τῃν πεῖ; 1 ΜῈ} σαϑὶ ἴπεὲ ἀόονῆ ὑὕροη 

{πε στοιπα,5. οὐ πε ἴίαςε οἵ 16 βεϊὰ μΜ}} 1 ἢυγ] τπεὲ; 1 ν}}} 

σαι86. ἂἷἱ τὴ6 Βιγάς οὔ ἴῃς δὶγ ἴο ςοεϊθ οἡ ἴπδῸ, απ ἢ {πδς 

ς Ἅ] 1 σοαἴε .«4}} ἴπῃε Ῥδαςίβ οἵ {πε δαγῖῃυ; 1 ν}}} ἰὰν τὴν ἢἤξεςἢ οἡ 

6 ἴῃς τηουηίδιηβ, ἀπα 411] τῃ6 να] εν ἢ ΤΥ «οατοδϑ5.,5 1 Μ1]}} τᾶ κα 

4ἀπ:- ΟΕ 3 ο..-----.....οο.Θὕ0Ὠ 

ΔΙ,1ῖς “1 σονεγεά οἷ 18 θ1ῃιις 19 

ΕΞ 

42,53 ἽΜΙΠΠ ἃ ποβῖ οἵ πιᾶὴν ρβορἶο54 

μιῆ [9 

320 
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{π6 εαγἢ αἀσπκ {π|π6 ουϊῆῇονν,, [6 γτανίηθς 5Π4}} θ6Ὲὲ (1}} οἱ ἰἴδὲ, 22 

Ψ Πεη 1 εοχεηρυίσηῃ ἴπεε6 1 Ψ] σονεγ ἴπΠ6 ἤξάνθὴ δηά ἄδγκεη [5 

ἴα; 1 ΨΠὶΡἜ σονοῦ [6 δὺη νι ἢ οἰἱοιάδ, ἀπά ἴπ6 πιοοὴ 514]}] ποῖ 

σῖνε ἢεσῦ ᾿ἰρῃῖ; 411} ἴπε ᾿ἰρῃϊ5 οὗ ἤεξαάνεῃ 1 νν}}} ἀάγκεη ονεῦ ἴπεο, 

5 1 ΜΠ] ρυΐ ἀδγκηεθα οὐ τῆν ἰαπά, ϑὰγβ ἴπηε ἴοσγά, ἴηνη ; δπὰ 1 ν}} 

{γοῦ]ς ἴῃς Πεαγίβ οὗ πηδην ρθορὶε5 ἤεη 1 «ηποιηςοθ»8 τ[ὴγ αἀδδίγιο- 

[ἢ πιοὴρ ἰἢε παίίοηβ, ἴο ἰαπάς ἴῃδΐς ἴποιι Κηοννεδὲ ποῖ; 1 ν}} τὸ 

σᾶυ56 ΠΊΔΩΥ ΡΘΟρὶεῈ5 ἴο Ὀὲ αἰδπιαγεα ἰοῦ ἴπεε, δηα {πεὶγ Κίηρϑ 5841] 

5 ΘἋ6ΥΓ ἰογσ ἴπεὸ θη 1 Ὀγαπαϊϑη πῇ ϑυνογά Ὀείοτε {πεπὶ; ἴδεν, 

1ο 5}4]1] ἰγεπ ] 6 Ὄνεσν πιοπηεηΐῖ, Ἔνεσῦυ οὴς ίογ Π15 οὐῇ [Ππὸ, τὴ ἴπε ἀἂν 

οὗ τὴν αἀονηίδ!].9 

"}) 

ΘΟ ο 

(Θεσοίαέίοι. οἵ αρρί. 

ΟΚ τῃιι5 8ὰγ5 {πε Ἰοσά, ΪἑΉνη : Τῆς ϑοινογά οὗ ἴτε Κιηρ οὗ τι 

Βαρνη 5041} δἵἴγσικε ἴπε6. 1 νν}}}] σαιθδε τῆν ρβορὶε ἴο (4]] 12 

15 ὉΥῪ ἴδε δνογὰ οἵ ννγγοιγβ, 4}1 οἵ {πεδπὶ ἴῃς πιοοῖ τεγηθὶε οὗ [ες 

ὩΔίΟΠ5; ἴπΠῈν 514}} δροὶ] {πὲ ργίάε οἵ Εργρῖ; «411 πεῦ ρδβορὶε 

5Π4}1] Ὀ6 ἀεβίγογεα ; 1 ν}}}] αἀεβίγονυ 411 μὲσ Ῥεαϑδῖβ ἴῃαΐϊ ἄνα] Ῥεϑίαθ 13 

Π6Γ. ΤΊΔΠΥ νναΐογβ,;, πειῖμεῦγ ἰοοΐ οἵ πιᾶὴη ποῦ Ὠοοῖ οὗ Ὀεαβδί 504} 

τοῦ ]Ὲ {Π6πΠῈὶ δὴν ποεῖ 1 Ψ}}] πῆᾶκα [Π6 νναΐοῖθ ϑεῖι]α, δπα {πε 14 

20 5[ΓΘΔΠ|9 1 Ψ|]1 σαιι8εὲ ἴο ἢἤονν «5ϑ:ηοοῖηἶν. Κα ΟἹ], σαν ἴῃς [οτγά, 

Ϊηῆνη, νβεη 1 πιαῖίζε ἴῃς ἰαπά οὗ Εργρί ἃ ἀεβοϊαϊίίοη, ἤθη ᾿ἴ ἰ5. 15 

ἀεϑροι δα οἵ 411 τπαὶ ι5Θ τ η τἴ, ἀπα 1 σημῖς 41} ννῆο ἀννε}} {Ποτείη; 

. ΠΕῪ 5141} ἰεάγῃ τηδξ 1 δπλὶ ΪΉΝΗ. 

ΤἼΙ5 ἰ5 ἃ [,ἀπτεηῖ; ἰεῖ τ θὲ Ἄσμδηῖεά, ἰεῖ τῆς ἀδυρῃίεγο "5 οἵ ἴΠε 

25 Πδίίοῃμβ οἤδηΐ ἰζ; ονεῦ Ερυρίὶ δπὰ 41] πεῖ ρεορὶε ἰοῖ {πεπὶ Ἵσῃδης ἰξ, 

βδᾶγ5 ἴῃς 1,οτὰ, ΪΗνΗ. 

»4 [9 }] 

(Θεδεέπέ οὔ ξαρρέ ἐο ϑθεοί,13 

Ν τὲ {νεῖ γεασγ, «απ {πὰ ἢγϑδί πιοηῖῃ»," οὐ ἴῃς πἤεεπίῃ ἀδῪ 17 

οὕ τὴς πιοηῖῃ, {Π15 νοόογὰ οὗ ΙΉΝΗ οἂπὶα ἴο πὲ : 50 οἵ πΊδῃ, 18 

30 ΜᾺ] ίογ ἴῃς ρεορὶς οὗ Ἐργρῖ, βεπά: {ἢεπὶ ἄοννη,}5 «που» δηα τἢὸ 

ἀδιρῃϊΐζετα οὗ πὶρηϊγ πδίίοηβ,"6 τὸ {πΠ6 [7παεγννογα, ἢ τἴἤοθε  ΠῸ 

θὸὼὸ ἄἀονη ἱπῖο ἴπε Ριϊ.17 

Δ Ώοπὶ αἀοβὲ ἴποιι βυγραβθθ ἴῃ δαιῖν δὃ᾽8 Ποϑοθηα δηά ἰἰὰὲὰ ἀονῃ 19 

ΜΠ [6 υποϊγουπηςοϊ5εα ; δηλα ἴποϑα ὴῸ ἂγὰ δἰδὶπ ὈὉν ἴμε ϑννογα "θη 20 

35 6 ἀἄοννη, ἴποι. δηἋ 411] ἴῃγ ρεορῖίθ. Τῇῆε πιρσηνγ νναγγίοσβ 5}4]] 21 

φβοαεξδλλονιῇο.- - 

42,6 “1ἴῃγν ὈΪοοά, υρ ἴο ἴπ6 πιοιιηΐϊα! 8 7 
Ἅ 

20 δίπουν 5Π4]1] (411; «ἴο». {πὸ σννογά 5πΠ6 ἰ5 σίνθηῃ 



412,22- 32 -«οὐεϑέδ. κεβίεϊ οχθθθον. - 56 

42 5ρ6ᾺΚ ἴο Πιπι,9 ψ ἢϊ5 Πείρεγβ, ουῦ οὔ {πε πιάϑι οἵ 5Π6οΪ, ε54γ- 

ἴῃ σε: "5 «ΠὈαβδοθπα γα, {16 γε ἀοννη: «ἢ» (ἢ ππηοϊγουπΊοϊβεα, «ἀΠ|16» 

22 ἴῆοθεα ψῆὴο δζγὲ δἰαίη ὃν ἴῃε ϑδννογά. Τδετε ἰ5 Αϑβϑουγία,: ψ ἢ 41] 

ἢὸγ οβῖ ᾿ἀρουξ ῃεῦ στᾶνει, 41} οἵἨἉἁ ὠτ1Πδπὶ ἰδίῃ, ἴβ!]6η Ὀγ τῃςῸ οννοσα, 

23 ῆοθε ρανεὲβ αἵἴε δεῖ ἴηΠ {π6 υἱϊεγπιοϑῖ ραῖΐβ οὗ ἴῃε Ριϊ, Ὀδοδιιϑε 5 

24 ἴΠ6Ὺ σδιιϑεα ἴδγγογ ἴῃ τῆς ἰαηά οἵ τῃ6 ἰἰνίηῃρ. ἍΠεγε ἰ5 Εἰ4π|,". 

ἢ 411 ποῦ ἢοβῖ δροιῖΐ ἤδσ ρσίανε, 411] οἱ {πεπὶ 5]αίη, (8]]εἢ Ὀν {πὸ 

5 ΟΙα, σοῆα ἀοννῃ υὑποϊγουπΊοιβεα ἴο πε [ὺπαεγινογὶ, θεσδιβε (ἢν 

, σδιιϑεα ἴογγοῦ ἴῃ ἴπε ἰαπαὰ οἵ τς Ἰινίηρ, δηα πον Ῥθαγ {Πεῖὶγ 9 ῃδπια 

26 ΜΠ τῇοϑε ΨνὴΟ σὸ ἀονη ἱπῖο ἴπε Ρι.5 Τπεῖαε 15 Μεβῃεοῇ- τὸ 

Τυραὶ, 6. ἢ 41] ΠΕΡ σοπραην 'ἅροιΐ ΠΕ ρσίανει, 4] οὐ {Πεπὶ 

ὈΠΟΙΓΟΙΠΊοΙσεα, σἰαίη Ὁγν ἴπε ϑννογά, Ὀεοδιιδα πεν οδιιϑεα ἴεσσγου. ἴῃ 

27 ἴῃε ἰαη οὗ ἴπεὶ ἱἱνίηρ; δπὰ ἴπεν [ἰὰ ποῖ57 ἄονη ἢ {πὰ (4]]6η 

νναγγίογο 7 «οὗ οἱ» νῇῆο νεηΐ ἄονη ἴο 5601] νὴ {ΠΕῚΓ ννεδροηβ 

οὗ ννᾶῦ, νι {Π6ῚΓ σννογάς ὑπᾶοσ {Ππεὶγς Ποδαάς,9 δηὰ {πΠ6ὶΓ «5ῃ16] 49. 

οἡ τῃεῖγ θοποβ, θεσᾶιϑαὲ ἴῃς ἴεγγοῦ «οὐ {πεῖὶγ πρῃῦ ννὰ5 ἴῃ [Πε ἰαηα 

28 οὗ ἴῃς ᾿νηρ. Τθοιι, ἴοο, δποὴρσ ἴπΠῸ ὑποιγουπιςοϊ5εα " 5ῃδ]ῖ Πὰ ἄοννη, 

29 ΜΠ ἴπΠο86 Ψῆο δαἵε σἰαὶπ Ὁγν ἴῃε ϑννογα.3 ΤὙποόγε ἰ5 ΒαοπΊ,35 Πογ 

Κιηρβ δηάᾶ δ4}] ἢεσγ ρήποεβ, νὴ. αὔὲ ἰδιά ἴῃ {πεὶγ πισῃς ἢ τἢο5868 

ΠΟ αἵὲ ϑἰαίη ν᾽ ἴῃε ϑνοσαᾶ, {Πὰν 514}} Ὲὶ ἀονῃ ἢ (Π6 απηςίγ- 20 

30 ΟυπΊοϊ5εα δπὰ ἢ ἴἢο586 ῆο ρὸ ἄονη ἱπίο τἴπε Ριῖ. Τἤεγε ἅγα 

{πεὲ ρηηοθβ οἵ ἴπε Νογίῃ,33. 4}1} οὗ [π6πὶ, δπᾶ 4} ἴῃς Ζίαοηϊδηβ, ν ῃο 

416 σοης ἄον, ὅ 581} -» Ἃἢ (ες εγγοσ οὗ {πεὶγ πσῃῦ, ἀπα [6 αν» 

[ῃἢ6 υποϊγοιυπΊοῖθεα, ἢ τἴηο8εὲ Ψ ῃῸ ἃζὸ οἰαίη ὃν ἴτε ϑννογά, δηὰ 

Ὀδαγ {Πεὶγ βῃῆδπὶθ ἢ ἴἤοσε ννῆο ρὸ ἄονῃ ἴο πε Ριῖ. Τῇῃεπὶ 5}4]] 25 

ῬΠΔγΔΟ, 866, δῃηά 5141] θὲ οοπηΐοτγίεα 35 [ογ΄ 411 ἢ15 «ἀγπλν»,, ϑᾶὰγ8 ἴῃς 

22 Ἰ,οτά, Ϊηνη. Βεοδιιδε «6» σδιιβεα ἴεγγοῦ ἰῇ {πε ἰαπαὰ οἵ ἴῃς ἰἰνίηρ, 

[6 5811 θὲ ἰαἰά αἀπιοὴρ ἴδ ὑποϊγοιπιοίβεά, νντἢ ἴποθῈ πο ἀγα 5]αίῃ 

Ὀν ἴπε ϑννογσγά, Ῥῃδγδαοῃ δηα 4}1 15 ρεορίε, ϑᾶγ8 ἴπε Τογά, νη. 

ῥπᾷ 5 

με 3 

ἀμβϑεζβθϑαβο------- 

42,23 “ῃὰ ΠΟΥ Ποβῖ ἰβ δῦοιιϊ ΠΕΡ ρῦανε, 4]] οἱ [Π8πὶ οἰαίη, (4||1|6 ἢ Ὁγν ἴῃς ϑιννοτγά 33 
1 

25 θη {πὸ πιάσι οὗ ἴῃς 514'π ἵππον πᾶν πιδάθ ἤεῖ 4 Ὁ6θδα4 νῖῖϊῃ 41] πεῖ ρθορῖο, 

{Ποῦ στάνος δῦοιϊ Ποῖ, αἱἱ οἵ ἴπ6πὶ υποϊγοιπΊοϊσθ, 5]αῖπΠ Ὁγ ἴπΠ6 ϑννογά, Ὀδοδιίιθ6 

ΠΕΙ͂Γ ἴθσγου ννᾶβ ριιΐζ οὐ ἴπε ἰαπά οὐ ἴτπ6 ᾿ἰνίηρ, δαπὰ ἴπον Ὀθαγ {πεὶγ ϑῃδπΊ6 
ἢ ἴποθ6 νῆο ρὸ ἄονῃ ἱπῖο ἴῃς ρἱζ, ἴῃ ἴῆ6 πιιάςί οἵὁὨ (πε σἰαίΐῃ ἢθ 15 δεῖ 35 

ἍἝ 

28 γ5ῃα]ῖ: Ὀ6 ογυϑῃοα πὰ 39 30 ὅν ἢ τῃ6 34 “Ῥυΐ ἴο 5Π8π|6 34 
Ἅ 

21 [5αίη ΌγΥ ἴπΠε ϑδνογά, Ῥῃδγδοῃ διά 41] ἢ15 ΔΥΠῚΥ 

--Ψ«--π-ὸψϑ τας 



(Ἐεσέοτέδ Ἰσταεῖ 
((μπαρίετβ 38 - 48) 

ΠΠἸοταῦ απὸ (θοδέςαῦ (βεςοπσέτιςείοι 

δ), ῷ ((ς. 33-- 390) 

[, “ Ρ) ν 

ΝΥ Ἵ 

᾿ν κι 73) ΠΕΚΕῈ οἀπιε ἴο πιὲ 15 νογὰ οὗ ΙΉΝΗ : ϑοη οἵ πιδῃ, 33,1.2 

τὶ ΠΣΓΞΞ βϑρεακ ἴο τ1πῈ 5οπ8 οὗ τὴν ρεορίε, ἃπά ϑν ἴο {Π6π|: 
Ἄς: ἼΞ Ἅγβῆεη 1 Ὀπὴρ {πῈῸῈ ϑνοΐά οὔ ἃ ἰαπά, απὰ [τῇς 

ζῶ) ΡΘΟρΙε οὗ τῃῆε ἰαμα ἴακε οπὲ οἵ {πεὶγ πυπῆρεῦ δηα 

2 τὶ: τ Κα ἢἰπὶ {ΠΕῚΓ νναϊς ῃδη ---ἶ 6. 5866 {πῃε6ὶ ονοχσα 3 Ιο 

ῇ ΣΝ, ᾿ 
ΣΝ ἴ μὰ σοπηησ οἡ ἴπε ἰαπαὰ δηά Οἷον ἴπ6Ὸὸ μούη ἴο ννάγῃ 

ἴῃς ρΡεορίε, εηὴ Ψψῃοβοενεῦ ἤδαγθ ἴπε βοιηα οὗ {Πε 4 

ΒΠούηῃ πα ἴαϊεβ ποῖ νναγπίησ, δηὰ ἴπἢῈ6 ϑυνογά σοπὶς 
αη ἴακε πὶ ἀναγ, ἢς 5}4]1525 θ6 γεβϑροηϑθῖα [ογ΄ ἢϊ5 οὐῆ ἀδφδίῃ. 

ι5 Ηε πεαγά {πε ϑδουηά οἵ ἴπε πούπ δηὰ ἴοοϊκ ποῖ ψαγηίωρ, ἢὲ 5}4]] 5 

ο΄ Βα τοβροηϑίθ]ε ἴον ἢἰ5 οὐ ἀδαῖῃ, Βυζ «ἴῃς νναϊοῃτηδη:, ἱπαβγηιο ἢ ἃ5 

ἢ6 «σανθν νναγηίησ, 85 βανεα ἢιϊπιϑεῖ. Βαῖ, 1 [Π6 νναϊοῃηηδη, ψ Ώξη 6 

ἢε 8665 ἴῃ ϑινογά ἼἽσοπηίηρσ, δἷονν ποῖ ἴπηΠεῈεὶ ἤογηῇ, δηὰ ἴπε ρεορὶε ἴθ 

ποῖ νναγηξά, δηὰ (ἢες ϑννοσγά Ἴσοπὶαὲ δηῃὰ ἴακε ἄννὰν οπὲ οἵ {ἢδπὶ, ἢς 

20 5 [ἌΚ6Εη ἀννᾶὰὺ οὐ δοσοιυηΐ οἵ ἢῖ5 ἱπαιμίν, θὰ. ίογ ἢϊ ἀδαῖῃ 1 ν}]]} 

ΠοΙα τπὸ 'ινναϊοπηηαη ΓΕΘροΠ 55 ]6. 

Ας [ογ ἴῃθθ, 8δοὴ οἵ πιᾶῃ, 1 ἤανε πιδάθ [ἢθ6 ννδϊοῃπιδη ἴο {πὸ 

Ηοιιβε οἵ ἴδγαθὶ ; ν ἤδη ἴπου ἤεαγεϑῖ ἃ ννογά ἰγοπὶ τὴν πιοιῖῃ, που 

5ῆα! Ψψάγη ἴπεπὶ ίγοπὶ πὲ. Δῃεη 1 δὰν ἴο {ῃε νιοκεα : “ΤΠου 8 

25 5041 ϑυγεὶγ αἸ6--Οϊῆθη, { τῃοὰ δρεαῖκ ποῖ ἴο ννᾶῦῃ τῆς νοκεα «ἴο 

χη. ἴτῸΠῚ Πα ννᾶν, ἢε " 5Π4}} ἴδε 4 ίογ ἢίβ. ἱπίφιγ, θυΣ 1 ΜΠ] Ποϊὰ 

[πΠε6 γεβροόηϑθῖε. Βαυῖ { ἴποι νναῦηῃ ἴῃε ψιίοκεά ἴο ἴυσγη ἰτοπὶ ἢϊ5 9 

ναΥ, δηα ἢς ἴυπγη ποῖ, ΠΕ 514} αἷς ἴογ ἢϊ5. ἱπιαιιν, θθυς τποι ἢαϑί 

ἋΣ 

φεθέσαυεβο.-- - 

44,8 “Ἢ ν]οκεοά πιδη3 ϑῖς νος κοα3 



33.,10-24 -οὐαϑέθδ» δ κεβίεἴ ἀχερθθῥονις- 58 

44,10 βϑᾶνεα ἴῃγϑεῖ, Απα ϑδδνὺ ἴδοι, βοὴ οὗ πιδῃ, ἴο {πε Ηοιυϑβε οἵ ἴ[5Γ86] : 

Τῆι ἀ(ο γε 584. : Οἷι γαηϑρτεβϑίοηβ δηαᾶ 55 γεϑῖ οἡ 5, δηα [του ρἢ 

ιι ἴΠ6πὶ ννὰ ννᾶϑῖε αὐνὰν;5 ον, ἴδῃ, σδὴ Ψψὲ ᾿ἵνεῦ ὅὃδγῃν ἴο ἴπεπὶ: ΒῪ 

ΠΊΥ [{{πθῚ δὰγ8 ἴπε Τογά, ΪΉΝΗ, 1 ἀεϑίγε ποῖ [δῖ {πε νοκεαὰ ας, Ὀαϊ 

{πα 6 ἴαγῃ ἔτοπιὶ ἢϊ5 νὰν δηὰ ᾿νε. Τυγη γε, ἴὰατῃ γε ἴγοπὶ γουγ 

ΕΝ} ναγϑβ! ΔῊΝ ν1}} γε αἷς, Ὁ Ηουβε οἵ Ι5τ86]}Ὁ 

12 Απα 884ΥῪ ἴμποιι, ϑδοὴ οἵ πδῃ, ἴο ἴῃς 5οηβ οἵ τῆν ρεορίε : Τῃε 

τἰσῃϊθεουβηθθ9 οὗ {πε τρῃΐδοιιβ 5Π4}} ποῖ δϑᾶνεὲ ἢιπὶ οὐ ἴπΠ6 ἀδν οἵ 

ἢϊ5 ἰΓδηθριεβϑίοῃ,;, 5 ἴο ἴπε νοκεάπαϑο οὗ ἴῃς νι κεα, ἢῈ 514}} ποῖ 

[411] {πε γεν οὐ ἴπεῈ ἀαν [πᾶ ἢς ἴπγηβ ἔγοπὶ ἢϊβ ψ Κεάηθθ5; δηα «85 

ἴο {πε τιρῃϊεοιιϑηεθ οὐ ἴπε Πρῃίΐθδοιιβ, ἢ6 5141] ποῖ ᾿νε ἴποσεῦν οἡ 

13 ἴπε εἐδν τῃδΐ ἢς 51|π5.7 Δ Πεη 1 9ὰν ἴο πε σίρῃίεοιιβ - {ΤΠου» 5ῃδ]ῖ 

ΒΌΓΕΙΥ ἰἵνε, Ὧηὰ ἢξ ἰγυϑδῖθ ἴῃ ἢ15 Πρηϊθοιδηθθα ἀπαὰ 065 ἱπιαυν, 

ποης οὗ δ᾽15 τίρῃίδοιιβ δοῖβ 5041} θὲ γεπηεπιρεσγεαά, Ὀυΐ, ἰοῦ ἴπῈ ἱπι αν 

14 ΏΙΟΝ ἢ6 πὰ5 ἄοηθ, ἢς 541} ἴθ. Απᾶὰ νῇεη 1 8Υ ἴο ἴῃε ψιςκεά: 

Τῆοι 54] ϑυγεὶν 16, ἀπά πε ἴαγῃθ ἴτοπὶ ἢϊ5. δὴ δηά αοδ5 {παῖ 

15 ὙνΠΙΟἢ 15 ἰαννία] ἂἀπα τπρῇῃϊ, «»ὅ τεβίογεβ πε ρ]εάρε, ρσίνεβ. θδοκ ψνηδίενογ 

Ὧε Πα5 ἴδάκεη ὃν γόῦρετγν, ἰοϊὶοννβ [ἢς οἴδϊζυϊεβ νι οἢ σῖνε [Ππ,9 ἀοϊηρσ 

16 ΠΟ ἱπι|αι εν ---- 6 5}41} δυγεὶν ᾿νε, ῃῈ 5}4}} ποῖ αἷε ; ποης οἱ {πε 515 

τη πε [πα58 ςοπηηλτεἀὰ νν}}}] θὲ τεπηεπιθεγεαά ἀραϊηδὲ ἢ; ἢῈ Πδ5 

17 ἄοης ννῆδϊ ἰ5 ἰαννία! δηὰ τρῃῖ, ἢῈ 514}} δυγεῖὶν ᾿νε. Ὑεῖ ἴπΠεῈὶ 50ῃ5 

οἵ {γ ρῥξορὶε δὰν: ΤῈ νὰν οὗ ἴῃε ],οτγά ἰ5 ποῖ τίρῃϊ,;" Ὀυΐ 1 15 

18 {Π6ῚΓ ννὰν ἴπαϊ ἰ5 ποῖ πρῃῖ! Ψμεη {πὰ πρῃΐεοιιβ ἔπγῇ5 ἰτοπὶ ἢ]5 

19 ΠΙΡΏΪΘοιι5Π655 ΔΠα ἀ065 ἱπιαυν, ἢ 5814}} ἀἴε ποσεῦν, δηὰ νἤεη [ῃς 

ΙΚεαὰ τὐγηβ ἰγοπη ἢὶ5 ψ] Κεάηθθ5 δηα ἀοεβ ψηδῖ 15 ἰαννίῃ] δηά 

20 Τρῃῖ, ἢ6 514}} ἵἵνε {πεγεῦν. Ὑεῖ γε δὰν: Τὴε νᾶν οὗ ἴπε [οτά 

15. ποῖ τρῃϊ. 1 ν}}} Ἰπάρε γοι νεῖν οἠςε δοσοοζγάϊηρ ἴο ἢὶ5 Αγ 5," 

Ο Ηοιιβε οἔὗἉ ἴϑ5γβεὶ ! 

Ζθε (βφιορβεέ βέατα οἵ θὲ δαρίμτε οἵ ἐβὲ δίέρ. 

2 Υ1Ν {δὲ -εἰενθηνῖ ἢ "5 γεαγ οὗ οὔἵγ οσδρίϊνιν, ἱπ {π6 ἴεπῖῃ πλοηίῇ, 

οἡη {πε ΗΠ ἀἂν οὗ ἴῃε πιοηΐῃ, ἃ πδὴ Ψῆο δα εϑοδρεα ἔγοχη 
22 Γο 5416 ΠῈ σαπης ἴο ΠΊ6, δηά δα: “Ἴῃε οἷν 15 σπμτίεη. Νον {ΠῸ 

απ οὗ ΪἤῊΉΝΗ παὰ εθὴ οὐ πὲ ἴῃε εἐνεηίηρ Ὀείογε τῆς ἰαριενε 

σΔΠΊΕ, Δηα Ηδ [δα ορεπεα τὴν πιοιίῃ ἴῃ ἐχρεοϊδίίοῃ οἵ ἢ15 σοπλίηρσ 

ἴο π|δ ἰῃ ἴῃς πιογηίηρ; 50 ΤΥ ποι] ᾿νᾶ5 ορεηεα,53---- 1 ννὰ5. δ] εηΐ 

23.24 ὯὨῸ ἰοηρεῦ. Τἤοη [Π15 ννοτὰ οἵ ΉΝΗ σαπὶε ἴο πὲ : ὅοη οὗ πῖδῃ, ἴῃς 

ἰΠ ΠΑ Δη15 οὐ ἴπεϑεὲ γυϊη5᾽4 ἴῃ ἴῃς ἰαπὰ οὗ ἴϑγαθὶ δία ψοηΐ ἴο 58γΥ: 

ΑὈτγαμαΠῚ ννὰβ “Ὁπῖ. οὔθ «Π|8ῃ-., δηα ἢἣδ γϑοεϊνεα {πῆ6 ἐν ῇῃοΐθ. ἰαπα ἃς 

ἃ ῬΟΞΘ5ΘΒ5ΊΟῃ, 5 --- ϑίησ 6 ννεὲ ἅγΓδ πΊδηγ, {ΠῸ ἰαπα 15 «ςεσίδιηἶγ. σίνεη ι1ι5 85 

5 

με 9 

Νν 5 



59 -ατερεέθν. ἄκεβίε πκθλθοιιο- 33,25-.34,6 

ἃ ροϑϑεϑϑίοη. "6 ὙΤπεγείοσε 5ὰῪ ἴο ἴπεπὶ: Τῆιι5 5ὰγ8 {πῸὸ [οτγὰ, ΪΉΝΗ : 38, 25 

Υε οαἱ .ἤσςϑῃ ἢ τῆς Ὀ]οοά, δηαὰ ννογσϑῇρ ἰάοἱβ, δηα 5Πεα δοοά; 

504}} γε ροβϑε88 ἴῃε ἰαπαά 7 Ὑε τεβοῖί ἴο ἴΠ 6 ϑψοσγά, γε σοπηπη 26 

Δροπηϊηδίίοηβ, γε ἀεῆϊα γοιγ περ θοΥθ᾽ ννίνεβ ; 514]}} γε ροβ8685 ἴδε 

ἰαπά Ὁ Τῆι 5841 ἴποι ϑᾶὰῪ ἴο {πεπὶ: Τῆι δᾶγ8 ἴῃς [[ογά, ΪΉΝΗ : 27 

ΒΥ τὴν [Π6ὸ! {πὲν ΨηῸ ἅἃγὰ ἰῇ ἴῃς τυ 8 514}1 (411 Ὀγν {πε ϑννογα, 

Δηα Πϊπὶ ΨΠὴο ἰ5 ἰπ ἴΠ6 ορϑὴ βεϊά 1 σῖνε. ἴο Ὀεαϑδίβ ἴο θὲ ἀενουτζγεα, 

ἈΠ πον Ψῆο ἅτε ἱπ πηοιιηίδίη-ἰϑίπεθϑεθ ἀπ σᾶνὲ8 5Π4]}] αἷς Ὀγν 

ΡΟΘΌΙΘηςσο; 1 ΜΙ] πηακὲ {πε ἰαπαὰ νναϑδῖε δηὰ αἀδϑοϊαΐθ, ἀπά ἴῃς ργίά θα 28 

το οὗ [5 ροννεσ 514}} σϑαϑε, δπά τῆς πιοιιηΐδίη5. οὐ 5γὰ8] Ψ}}} ΡῈ ἀδβο- 

Ιαῖβα, θδοδιιϑα πο οὴβς ΜΠ} ρ855 τῃγοιυρῇῃ {ἢεπὶ; δηα ἴον νν}}] υπάδγ- 29 

σἴαηα ἰῃξ 1 δηλ. [ἩΝΗ, ψβεηῃ 1 πιακὲ ἴΠε ἰαπά ναϑίε δηᾶ αδϑβοϊδῖς 

Ῥεοδυβα οὗ 41} ἴπΠ6 ἀδνοπιιηδίίοης Ψῃϊοἢ παν ἢανε ἀοπα. 

Α5 ἴογ ἰΐεε, 8οηὴ οὗ πιδῃ, ἴπΠεῈ δοηβ οἵ ἴῇν ρεορίὶε ἴδὶκ δδουΐ 30 

15 ἴῃ66 ἴῃ ἴῃς οἴγεεῖβ δηά δῖ {πε ἀοοῦβ οὗ {Πεῖὶγ Ποιι5ο5, Δη6α 5ὰν" οἠς ἴο 

Δποῖμεγ: Ο(οπιο, ἤθᾶγ ναὶ ἴπΠῸ6 Ψψογαά ἰ5 {παῖ ΝΗ βεπας «ἴο-ἀαν»."ὅ 

ΤΎΠΟΥ οοπλε ἴο ἴπδε ἃ5 ρεορίε Ἴοπλε, δηα δι ὈῬείογε ἴῃς," δἀπαὰ ἤθαγ 3: 

τν ψοτάς δηὰ ἀο {ῃεπὶ ποῖ; -(4]θεῃοοα8.» Ὁ γα ἴῃ {πε]Γ πιουῖῇ5," 

«Δη6» {ΠΕΣ ἢοαγίβ ᾶἀγὲ δεῖ οἡ {πε|ὶγ οὐ σαὶη. ὍΤῃοι γί ἴο {πΠεπΠῚ 32 

20 ἧκα 4 βοηρ οἵ ἰονε," Ὀεδαυτλι}ν ϑὰπρ δηα ἐχοα]]επῖν ρῥἱαγεά; ἴδον 

ἤεαγ τῆν ννογὰβ. δπὰ ἀο ἴμπεπη ποῖ. Βιυῖΐῖ ἤθη ἴἴ σοπηθὲθ ἴο ρ855 33 

(Ὀεμοϊά ἰ οὐπιε5}) {πεν ΜΜ1 ἰεαγῃ ἴπαΐ {πεῖ ννὰ8 ἃ ριορῇοϊ 

απιοηρ {Π6Π|. 

οι 

(ξαραείοια ϑβέρβέτδα οἵ σταεῦ απὸ (ξἐσέοταέοη. οὔ ἐβὲ (Ἰαέίοι. 

25 ΗΙΞ ννογὰ οὗ ΙΉΝΗ «αἷθὸ σᾶπὶὲ ἴο πε: ϑοὴ οἵ πιῇ, ΡΙΌΟΡἤΘΘΥ 34,1.2 

ἀραϊηϑί ἴῃς ϑῇῃερῃογαβ" οὗ ᾿βϑγϑεὶ, ργορῆεδθυ δπὰ 8847 ἴο ἴπαηῃ τ 

Τῆι 8ᾶγ5 ἴῃς [οτὰ, νη: δοε ἴο ἴῃε ϑβερῆεγαβ οὐ [ϑγδεῖ, ννῆο 

ἢανε (δα {πεπιβεῖνεβ Ποῦ] ποῖ ϑῃερῃεγαάς ἰεεὰ ἴῃς ἤοοϊς ̓  Υε 3 

Πᾶν ἴακεη [ἢ6 «-πῈ}1Κν4 ἂἀπᾶά οἱοίῃε γουγϑεῖνεα ἢ τῆς νοοΐ, {πε 

30 (ΔἸ Πὴρα γε ᾶνε ΚΙεά; [τἢς ΗὐςκΚ γε αν ποῖ ἰβ.5 Τὴ ννεὰκ 4 

γε βᾶνε ποῖ βἰγεηρίμεηεξα, ἴῃς ϑσκΚ γε πᾶνε ποῖ ἢεαϊβά, ἴῃς σπρρίεα 

γε ᾶνεὲ ποῖ Ῥοιπά τρ, ψῃαῖ ννὰβ αγίνεηῃ αννᾶγὅ γε πᾶνε ποῖ 

Ὀγοιρῆς Ῥδοκ, δῖ ννὰβ ἰοϑδὲ γε ἤᾶνε ποῖ βουρῇῃΐζ, δηα «ἴῃς 5ίγοηρ 

γε ἢαᾶνε τι]εαὰ ἢ τίροσ. ὅ0 ἴπον ψεγε βοδίζεγεά βοδιιϑε ἴπεγα ννᾶὰ5 5 

35 ἼῸ 5ΠορΠεγά, δηά Ὀεοαπὶε ἰοοα ίοσ 411] {πΠεὶ Ὀεδϑίβ οὗ {πε ἢε] 4. Μν ὁ 

ἤοςκ νναπάεγεα οἡ 411] {πε πιουπίδίηβ, δ! ἃ οὐ ὄνοσν Πίσῃ ὨΠ], ἀπά! 

“Με 3εξϑεθιῇ ο..----- 

42,30 “ΟΠΘ ἴο ΔποίΠου 19 Δ1 β ΤΥ Ρθορΐβε 9 πον υἱοῦ 
ἊΝ 

244,2 δῖο ἴΠε6 βῇθρῃετγαϑ 3 ς ᾿Δη4 ννέγε βοαϊϊεγεα ὃ 6 ἴπιν ἤοςκ 8 



44,7-22 -ὐαϑθ» δ κεβιεῖ «Θηρονς.- όυ 

414 νοῦ οοδίζογεα 41} ονοὸῦ (ῆς ίασε οἱ ἴπε δαγίῃ, δπᾶὰὶ {ποτ νὰ ΠοπῸ 

7 ΠΟ ϑδαγοῆεα δηὰ ποῆς Μ ὴῸ βουσῃϊ ἴΠ6π|Ή0 ὙΠετγείογο, γε 5Περ- 

8 πεγάς, ἤοαγ ἴῃς νογὰ οὔ ἴἩΝΗ: Βν πὶν [πππ' οαγ5 ἴῃηε 1] ογά, ΪἩνΗ, 

᾿παϑπηο ἢ ἃ5 πὶνῦ ἤοοκ αὔὸ Ὀεδοοηηα ἴΠῸῈ ῥρῦεν δἂπα ἴῖἴῃε ἰοοὰ οἵ αἱ] 

τη6 Ἀεαρῖς οὗ τῆς βε14,9 Ὀεσαιθε ἴἤεγα νὰ ΠὺῸ οπὲ ἴο [ἴοπα [ῖἋΠεπὶ, 5 

(ον «[Ὲ Ξῃερῃεγαά5: σαγεα ποῖ ίοῦ {πεπὶ, θυϊ [εξ {ποπιβεῖνες, ἀπα ΠΥ 

9 ἤοςκΚ {πεν (εα ποίῖ,) [Πογείογε, γε βῃερησγαβ, ἤεὰγ {πε ννοσγὰ οἵ ΪΉνη : 

ιο Τῆϊι5 ϑαγ5 ἴῃς Ἰοτά, ἴηνη: Βεποῖὶα, 1 δηλ ἂραϊηϑδῖ ἴῃς βΠερμεγα5, 

ΔΠΔ 1 Μ1} τέαυγα πν ἢοοκ δ {ΠῸῚΓ ἤαπάβ, δἀπα ριιΐξ ἃ σἵἴορ ἴο 

{Ππεῖὶγ τοπάϊησ -πηγ» ΗὐςκΚ; πὸ ἰοῆρσεῦ 5114}} ἴπΠῸῈὶ' 5Θῃερῃεγας [δεὰ {πΠεπ|- 

φεῖνος, θυ. 1 ΜΠ} τέϑοὰα πὶν οςϊκ ἔγοπὶ {Πεῖγ πιουῖῃϑ, ἀπα {πεν 5}4]]} 

ΡῈ πο ἰοηῆσεγ ἰοοα ἰοῦ {ΠςπΠ].᾿Ὁ 

1 Εοτ ἴπιι5 αν ἴῆε ογά, ἴηνΗ: 1 ν}}] ᾿ηἴεγροθα ἀπ Ξεαγοῇ 

12 ἴοΥ τὴν ἢοοκ δηὰ 5εοὸκ [πεπὶ ουὐἱ. ΑΘ ἃ ϑῃερῃογα 56ἜῈΚ οὖ ἢϊπ 

ἤοςκΚ ψνῆε .» 5. 5Πδ6εὲρ «ἀγθ» αἰβρεγβεα, {οη ἵπεῈ ἀἂν οἵ οἰοιιά πὰ ι5 

ἀδτκης55},,5. σο Ψηὶ[ΡΙ 5εὲκ ουἱξ πιὶν ἢὐςκΚ ἂδηὰ ἀεἰνεγ {πὸ πὶ ἔτγοπὶ 

13 811 τπΠ6 ρίαοεβ ΠΟ Γ {ἴπὸν ἀγὲ δοδίίζεγεα. [] 1 Μ}}} τακα τῃθπὶ ἴτοπι 

{πε ρεορίεβ, δηά σαΐμεγ τῃεὲπὶ ἰίτοπὶ ἴῃς ἰδηάβ, απαὰ Ὀγίηρ {Π6πὶ ἰηῖο 

{ΠεῚΓ οὐ ἰαηπά, δηά ἰθθα τῃ6πὶ οἡ ἴτε πιοιηΐδιη" οὗ σγασὶ, τῇ τῆς 

14 να ]]εν8, δηὰ ἴῃ 411] ἴτε Παρ ]Ὲ ραγῖς οὐ τῆε ἰαπά. νη σοοά 20 

Ραϑδῖυγε ΨΠ1|Π1 ἰξεαὰ {ἢὲπὶ, ἂἀπὰ οἡ ἴῃς Πρ πιουπῖδιη οἵ [5γϑοὶ 

5Π4}} {Πτ]γ στγαζίησ-οίαςα θεῈ; [ἢδγὸ 5}4}} πεν [ἴἰὲὰ ἀοννῆ. 'ῃ ἃ σοοὰ 

15 Ρίασε, δπηα (ξεαὰ οὔ τίσ ραβῖυγε ἰῇ πε τηομπηΐϊαίη οἵ |5τ8ε]. 1] 

ΠΊγ 56] Γ ΜΠ} ἰεπα πὶν ἤοςϊκ, δηὰ 1 νν}}} ἰοαὰ {Π6πὶ ἴο ραβῖυγθ, 5αν5 

ι6 τὴς [οτγὰ, ἴηνη. Τῆς ἰοβὲ 1 Μ1}}} ὁςεῖκ, ν δῖ 15 ἀπνεπ ἀνᾶὰν 1 Μ1]}} 25 

Ὀπὴρ ὕὈδοκ, ἴπε οστίρρίεα 1 ν} Ὀιηαὰ ὑρ, ἴπε 5:.Κ 1 ν1}] οἰγεηρίἤθη, 

δηα {πε (δῖ δηὰ ἴπε δἴτοησ 1 ν}}]} «ναῖο ἢ ονεῖ»; 1 ν}} ἀυ]ν τεπὰ 

17 ἴῆεηη. Α(8 ίογ γοιυ, πην' ἤοςκ, ἴῃ5 ὁαγ5 ἴῃς ]ογὰ, ἴηνη: 1 ψ}} 

ι8 Ἰυάσε Ὀεΐννεεη [ἢ «ΜΈ ΑΚ. 5Π6Ὲρ δῃὰ [Πεξ τὰπὶς Ὧἀπα Πε-σοαδῖς.3 [5 [ἴ 

ηοΐ Ἔποισῇ ίοσ γοι ἴο ίεδὰ οἡ ἴῃε σοοᾶ ραβίιγο, Ὀυϊ νὰ πλιπῖ 30 

πεεάς γαπιρὶεα ΜΠ γνόουγ ίεεῖ τῆς τοὶ οἵ νόοισ ραϑίιγες ὃ ἅπ6α ἴο 

αἀπηκ οἱ οἶδασγ νναΐογ, Ὀυΐ γε πιυδῖ πεεαάβ ίου]! ἴΠε γοϑῖ ΜῈ ἢ γουτ 

19 ἰδεῖ, 80 ἴπαϊ ΠῚΥῪ 5ΠεῈῈΡ πιιιδῖ εαἴΐ παῖ γε ἢανε ἱγαπιρίθα, δηὰ ἀπηκ 

νηΐ γε Πᾶνε ἰου]εα ΜῈ γόουγ ἰδεῖν 

20 ἸΤδπεγείοτς ἴπ5 δαγβ ἴῇῆες [Ιοτὰ, ΙΗνΗ :-" 1 ΜΠ] ἱπίεγνεπε δηᾶ 35 

21 Ἰιᾶσε Ὀεΐψεεη ἴῃς ἰαϊ 5Π6ρῦρ «πα τε ἰεᾶὰθῃ σἤοορ, Ῥεσαυβε γε 

Ρυ5ἢ ΜΠ 5146 δηα σῃοιυ άογ, δαπάὰ {πγιδὲ ψ νουγ ἤογης. 411 τῆς 

22 ἰο Ο0]6ε {Π] γε 5οαίζεγ {πῸπὶ αργοδά ; 1 ν}} ἀεἰνεγ πὶν βοοκ, δπά 

{πεν 51Π4}} θῈ πο ἰοῆρεγ ἃ ὑσεέυν, δπὰ 1 Μὴ] Ἰυᾶσε Ὀεΐννεεη 5Πεεὲρ 

[με] Ο 

44. 20 “ἴο Π6πΠ| 



6ι --ἰαόεεα.  γεβίε οχοθέθοις.. 34,23-.35.5 

Δα 5ῆδεερ. 1 ψ}] 5εῖ ονεῦ {πὲπὶ ομὲ 5ῃερῃεγά ἴο ἴεπα {πεπὶ, παπΊιεὶν 344,23 

ΓΥ ϑεγναηῖ, αν ;,4 6 514}} τεπὰ {πεῈπὶ πὰ ἢὸ 9Π4}} θὲ {Πεὶγ 

Βῃερῃοσά. Απὰ 1, ἴηνη, ν} θὲ ἴπεῖρ ἀοα,}5 δηὰ πὴν ϑεζναηῖΐ, 24 

Πᾶνα, 5141] ΡῈ ρποε δπιοηςσ {πεπὶ; 1, ΉΝΗ, πᾶνε δα τ. 1 ν}}} 2ς 

κα ἢ {Π6πὶ 4 σονεηαηΐ οἱ ρξᾶςε, δηα Ὀδη 5 ἢ ψ 14 Ὀδαβῖϑ 6 (τοπῚ 

τῆς ἰαηά, 50 [παὶ ἴπεν πηᾶὰν ἄννεὶ! 5ασυγεὶν ἴῃ ἴπε ν] Θγηθϑ5. δηα 5]εερ 

'ἴηΠ 16 νοοάς. 1 ΜΠ 5εῖ {Ππεπὶ τουηα δροιΐζ τὴν Π1],6 δηὰ 1 1} 26 

56Πη6 ταί 17 ἰῃ [15 δδάβοῃ, -ἃ γαίη- οἵ Ὀ]θϑϑιην; 18) τὴ ἴτδ65 οὗ τῆς βεϊα 27 

5841} νιεϊὰ {πεῖ ἔγαι, τῆς ἐαγῖ ἢ 5411] νἱεϊα [5 ἱπογεαθε, δηα {πον 

1ο 5411] θὲ δεουγε ἴῃ {πεῖγ ἰαηα, δηα 5}4]} ιἱπαεγβίαπα παῖ 1 ἂπὶ ΪΉΝΗ 

ἤρθη 1 Ὀύεακ τῃ6 ἰταπὶα οὐ ἴπεῖὶγ γοῖκο,.9. δηὰ ἀδίϊνοῦ. {ΠῈπὶ [τΟπὴ 

τῃὴς παηα οὗ ἴτἢοϑὲ Ψηο πιδᾶς (ἢδπὶ Ὀοπαάπιεη; πεν 51Π4}} ὈῈ πο 28 

ΠΊΟΓΕ ἃ ΡΓῸῪ ἴο ἴῃς παίοῃβ, ἴπε Ῥεδϑῖβ οἵ {πε ἰαπα 5}4}} ποῖ ἄδνοιτγ 

{Πδπὶ, πεν 5141} ἀνε] βδεασυγεῖν, δπα ποὲ 54}} πηᾶκὲ ἴῃἢεπὶ αἰγαϊά ; 

15 ἃΔη4 1 ν}}} ργονίαἀς [ἢδπὶ ἢ 4 «{τι{}]» 5011]. 50 ἴπαῖ {ΠῸῪ 5}4]}] 29 

6 πο πιοῖα σοῃϑιιπηεα νυν Πυηρσοῦ ἴῃ πε ἰαηα, ἀπα 5Π4}} πὸ πιογε 

δαῆεν τΠ6 ἰδυηπίβ᾽"Σ οἱ [ῃε παϊΐοηβ. Αηά {πεν 5Π4}} υπαοτϑίδπα [Πδΐ 30 

Ι, ΙΉΝΗ, πὶ {πεῖγ σοὐ,ἡ ἀπά παῖ ἴεν, ἴῃς Ηοιυβε οἵ ἰϑγδεῖ, γε πὶν 

Ρδορῖε, βᾶγ5 ἴῃς [ογά, ’Ιηνη. “ΜνῪ ἢοοϊς διὸ γε, [πε ἢοςκ τπᾶῖ 1 31 

20 ἰεη4, δηὰ 1 8δπηὶ] γοιυῦγ οὐ," 5αγ8 ἴῃς Τιογά, Ϊηνη.3 

οι 

Ζβε Ξαπὸ οἵ Ἰσταεῦ 
(ςς. 35.236) 

(Οεσοδαέέοη οἵ ἄοπι.- 

ΗΙΘ νογὰ οἵ Ϊηνη, ἔπε, σαπὶεὲ ἴο πιὸ: ϑὅοη οὗ πιδῃ, ἴυγη 25,1. 2 

25 (ἢν ίᾷςε τοιναγὰ Μοιιπί ϑεῖγ," δῃηὰ ρυύόρῆξεθυ ἀραϊηϑῖ 1ἴ, Δη6 δαγν 3 

ἴο 1: Τῆι 5θγ5 ἴῃς ]οτά, ΙΉΝΗ: Ϊ πὶ αραϊηϑὶ ἴπεθ, Μοιιηῖ ϑεῖγ; 

Ι Ψ} 5ιγείς ἢ οὐδ πὶν απ ἀσαϊηδῖ ἴπο8 δηά πιαῖὸ ἴπεε νναϑδῖε δηὰ 

ἀδϑοίαϊε ; 1 νν}}} ἰὰν νναβῖε τῆν οἰτεϑ, ἀπα του 5}4]ῖ Ὀς ἃ αἀεϑοϊαδίίοῃ; 4 

ἴποιι 5Πα]τ ἰεᾶγη {παὶ 1 Ἂπὶ ἴἑη νη. Βεῦδιιδεὲ (ποι αἰάβι ἘΠ γίϑ ἢ ροτ- 

30 ρεῖιι] εηπηῖν ἀραϊηϑὲ ἴΠ6 5οηβ οἱ ϑγαθὶ, ἀπ αἰαὶ ἀε]ϊνεγ {Πεπὶ 

ονεγ ἴο ἴῃε ϑνογα ἴῃ {ῃ6 {{|6 οὗ {Πε6ῚΓ σαἰαπηῖν (([ΠῈ τίπτε οἵ τΠεὶγ 

ι 

ἀξεεθοξβδρηξο.------ 

44,26 “αηὰ βἃ ὈΪοδδίηρ γἸϊ 5841] Ὧδ 
ΕῚ 

320 ὅν ἢ {Π6πὶ 1 "“Δηα γ6 [πΊ6 ἢ 



35.6-46,5 --ἰϑεθ» Εκεβίεἴ κονροιι.-- 62 

45.6 ἀεοίγυςτνε ρῥυηΙ5πΊεη1),5 {Πεγείοσο, ὉγῪ πὶν [πὶ 9ὰν {πε6ὸὶ [1 οτά, 

Ϊηνη, ἴῆου «τᾷΊ᾽ί᾽, συν οἱα Ὀ]οοά, δηὰ Ὀ]οοα 5141} ρυῦβϑα ἴΠεε. 1 

72 ΗΠ] πιακὸ «{πεε6., Μοιηΐ ὅ5εῖγ, 4 νναςῖθ δῃά ἃ Ἂἀδϑοϊδίοη, δπά οὐὶ οὔ 

8 ἴτοπὶ ἴπεὸ σΟΠΊΕΓ δηα σοεγ. 1 ΨἘἘΠΡ6ᾳ6]1] τὴν πιοιιηΐδίης5. ψἹΠ τῆν 5]δίη; 

τἢν Π1Π|ς δηὰ τῆν ναίϊεγα δηα 411] τὴν τάνιη65,---- ἴῃ ἴΠῈπὶ 5}4]] (4]]} 

9 ἴποδε ψὩο δε 5ἰαίη ἢ ἴῃς ϑννογά. 1 ν}}] πιακε πες ἃ ρεγρεῖιαδὶ 5 

αἀεβοϊατοη, ἢν οἰἴε5. 5Π4}} ποῖ ὈδῈ ὑπῆδριϊεά:, δπὰ ποι. 54}: ἰεάγῃ 

το ἴηαϊ 1 4πὶ ΪἑΉΝΗ. Βεοδιιδβὲ ἴποιι βαἰάξῖ: Τῆς ἴϑὸ παίίοῃβ δπηὰ 

{πὲ ὕνο ἰαπάςθ 95ῃ41]} θὲ πιίπε, -1- ν}}} ἴακε ροβϑεϑϑίοη οἱ {ΠεπῚ 

(απο ρ ΙΉΝΗ ννᾶ5 {Π6γε7), ἐπεγοίογε, ΌνῪ πὴν ἔπ! 8ᾳν5 [πε ΤΙ οτά, 

Ϊηνη, 1 ψ}} αἀδαὶ «ἢ τἢδεὲ- δοσογάϊησ ἴο ἴῃε δηρσεῦ δπὰ εῆνυ 

Ὑ Παγε ἢ τποὰ δοϊεασε {πγουρῃ τἴῇγν Παϊγεα οἵ ἴπεπὶ, ἂδπᾶ 1 ν}}} 

12 πιᾶκε πΊγϑεῖ Καονη ἴῃ «ἴδε»  Πεη 1 "πάρε {πΠεεὲ. Τῃου 514} «16 η- 

ἰδασγῃ ἰπαὶ 1, ΪΉΝΗ, ἤᾶνε ἤεαγα 411 {πε γενη]ηρς ἢ ϊοἢ που υττεγεαβῖ 

ραϊηβδί ἴῃς τηοιιηΐδη5. οὗ 5γαεὶ, βανίπσ: “"Ἴ εν αγὲ αδβοϊαῖθ, ἴπΠεν ἅγὰ 

13 σίνεη ι15 ἴο ἀξνοιιγ ;᾿᾿ δηά -[ῃοι.» βροκεϑῖ [ον ἀραϊπϑῖ πὲ ΔΊ τδην 

τνογάς, 1 πραγὰ 

14.15 Τῆι θᾳγ5 {πε 1 ογὰ, Ϊηνη: Α5 τῃοὺ αἰάξξ γαΐοῖϊσα ονεῦ «ΠΊΥ 

ἰΔπ 6. Ὀδοδιιϑε ἃ νας αδθϑοΪαῖο, ἴῃς Μ}}} Ρ1 ἄθαὶ ψ ἢ [Π 66:9 ἀεϑοϊαῖε 

5Π41| του θὲ, Μουπίὶ ὅεῖγ, ἀπά 41] Ἑάοπι, 4}1} οὗ τ. ὙΠπὲν 514]] 

ἰδαγῃ {πδΐ 1 Ἂπὶ Ϊηνη! 

Ι μή 

Ῥειοικιίσε ἐο ἐθὲ (ΠΠουπέαίπα οἵ 7σταεῖ. 

46,1 ΝῺ ἀο ἴδοιι, βδοη οἵ πιδῆ, ργορῆεθυ ἴο {πὲ πιοιιηΐδιη5᾽ οἱ [5Γ46], 

ἈΠ 9Ἅν: Ο πιοιιηΐϊδίης οἱ Ι5γϑε], ἤφαγ ἴῃῇε μοσγὰ οἵ ΪΉΨΗ. 

Τῆι δαγ8 ἴῆε ]οσγά, ΉΝΗ :- Βόσδιισα ἴῃς δποπν 544 οἵ γου: ΑΠἢ4'! 

3 ἴῃς αποϊεηΐ Πεῖσῃϊ5 5 ἀγὲ Ὀεοοπὶα ΟἿἹΓ ροβϑεϑϑίοῃ ----[πεγείοτε ργόορἤῆσεϑν 

ΔΠ4 8ᾳΥ: Τπυβ 8δᾶγ5 ἴῃε [Ιογά, ἴἩΝΗ : [Ιπασπῦσ ἢ ἃ5 γὰ ΨΈΓΕ 

«ΟΟον]ε6» δ δπαὰ γεν θὰ οὐ 411 οςἰάθς, δηὰ Ὀεοαπὶαὲ τῇς ροββΈβ5:01) 

οἵ οἵμεγ παίίοπβ, δπὰ ψετς τῆς τὰ] κ δηά εν} σοβϑὶρῦ οἵ ρξοριῖε, 

4 ἱπεγείοσε, Ο τηοιυηΐδιης οἵ ἴϑδγαεὶ, ἤθαγ ἴπε ννοτγά οἵ πε 1] γα, Ἰηνη: 

Τηυβ δᾶὰνα ἴῃς Τιογά, Ϊἴηνη, ἴο ἴῃς πιοιηΐαδιη5 δπᾶά ἴο ἴπε ἢ1115, ἴο 

[ῃ6 γανεϑ δηά ἴο {πε νφ]ϊεγϑ, το {Π6 ἀεβοϊαῖε νναϑδίεοβ δῃηαὰ ἴο ἴπε 

αἀοϑεγῖεα οἰἴε5, ἢ ἢ ἀτὸ Ὀεσοπὶὲ ἴῃς ῥγεν δηὰ τἢς βοογῃ οἱ ἴπε 

5 ΟποΓ παίίοηβ τοιπηα δρουΐ,-- [πεγοίογο, {5 σαν ἴῃς ]οτὰ, ΪΗνΝΗ: 

ν 

45.6 “ὑἱοοά 1 Μ}} πῆακὲ ἴπθὸ, απα Ὀ]οοα 51141] ρύσγθυαθ ἴπ6ὲ3 
1 

14 ὅν ἤθη ἴπ6 νῇο]ε φαγῇ τοϊοῖσος 1 ΜῈ} πιακὸ τπ66 ἀεϑοϊΐαῖε 8 
ΕῚ 

15. ἴπε ροπδοοςίου οὗ {πε Ηοιπε οἵ [9γδο] 

Βμαᾷ, 9 



63 -αάεθν Εκεβίεἴ οχρτέϑοι..-- 46,6-- 20 

Ιῃ ἤξεγν ἱπαϊρηδύοη 1 βρεὰῖκ οἵ ἴῃε οἴμεσ παίίοηβ, δη4 ραγῇσυ αγὶν. 46 

οὗ ἙΕάοπι,, 16 ννῆοὶς οὗ {, Ψ ὴῸ δϑϑίσρηεα ἴο {παπΊβεϊνεβ. πὶν ἰαηά 

8ἃ5 ἃ ροβϑοβϑϑίοη Ψ ἢ πηα]οίοιι5 ἸΟῪ δηα Ὀδιϊεσ ςοηϊεπηρί, παῖ {Πὰν 

πιρσῃξ «ροβ5655»5 [ἃ δ5 ἃ ρῦευ. ΤΤβεγείοτς ρύόορῆεθν ἴο ἴῃς ἰαπα οἵ 6 

Ιςγαθὶ, ἀπ δὰνῪ ἴο {πε πιοιιηΐαίπ5 δηα ἴο ἴῃς 1115, ἴο ἴπε σγαν!ηδ5 

Δηα ἴῖο τῆς ναὶϊεγβ: Τῆι δὰγ5 ἴῆε [Ιοτὰ, ΪΗΝΗ: Βεῇμοϊά, ἴῃ τὴν 

ἱπαϊρηδίίοη δηᾶὰ ἴῃ τῇν ἤιγν 1 βρεαῖ, Ὀδσαυβε γε βυῆεσγ ἴῃς ἰδιυηΐς 

οἵ 1πε6 παίίοηβ. Ὑπεογείογε, ἴπιι5 σαν ἴῆς [οτὰ, ΪΉΝΗ: 1 ϑννθαγ {παῖ 7 

[86 παίΐοηθ παῖ αἴ τουπα δροιυῖ γοιι 5Π4}} Ῥδαγ {πεὶγ οννῇ 9Π8π|ς "5 

ιο Βυϊ γε, Ο πιοιιηΐδιη8 οὗ ἴϑγδεὶ, 5}4}] σῃοοῖ ἰογῖῃ γόυγ Ὀγαποῆες δηα 8 

γίοϊά γουὺγ ἔτυϊξ ἴο ΠῚΥῪ ρεορὶς [5γϑεὶ, ἴογ 5ΠΟΥΕΥ 5841} τῃον ςοπΊοα. 

Ι πὶ ψί γοι, δηὰ νν}}}] σαγε ίογ γοιι, ἴπαΐ γε θὲ {Π|᾿εὰ δηὰ βδονῃ; 9 

Ι ν}] ρὲ πιᾶην ρεορὶε οὐ γοιι, 411 ἴῃς Ηοιιδϑδε οἵ Ιϑ5γϑεὶ, ἴῃς νῇῃοὶς 

οὗ {Πδπὶ, δηα [ἢς οἰτ65. 5141} θὲ ᾿πῃδδιῖςα δηα ἴῃς νναβίε ρίδςε 010 ;7 

15 ΠΊΕΠ δἃηα Ὀεαβδῖβ 5Π4]|} θὲ πιιπΊεζοιιθ ΡΟ γόοι, δ4η4 5841] Ἰῆσγεδϑε τὶ 

αηὰ Ρὲ πὰ]; 1 ΜῈ] σαυθεὲ νοὰ ἴο ὈῈὲ ἱπῃδθιῖϊεα 8ἃ5 ἴῃ ΥὙΟΙΓ 

[ογπιεῦ δϑίαϊε, ἀπα ἀο Ῥείζεγ «[ο γου» [Πδῃ ἴῃ γουγ θερὶπηϊηρθ; γὲ 

5Π411] ἰδαγῃ ἰπαΐ 1 δηλ ΪΉΝΗ; γεα, 1 ν}}}] σδιιϑα πλεη--τταν, ΠΊΥ ΡΕΟρΪδ, 12 

15 γδε] ---ἴο νναὶκ οὐ γοι,, δηὴὰ ἴπῈν 514]}1] ροϑϑεθβ γοῦ, δηα γε 5Π4]]} 

20 ὈῈ {ΠΕῚΓ ρῥγορεσγίν, δηα 5ῃ4}} πο τῆογε Ῥεύεανε {π6πὶ8 οἵ σμι]άτγεη. 

Τῆυ5 8ᾳγ5 ἴπε ] ογὰ, ΙἾΗΝΗ : Βεοδιιδε πιδῇ δὰν ἴο ἴῃεε: Τῇοιι 13 

ἀενοιυγεσῖ πιεη δηα Ὀεγεανεδῖ ἴγν παΐϊΐοη οἵ ομι]άγεη, {πεγείογε τῃοιιὶ 14 

5ῆδ!: ἢὼὺ πλοθ ἄδνοιγ πΠΊεῆ, ΠΟΥ δὴν ἰοῆρεγ Ὀέγεανε 1γΥ . πφτίοη οἵ 

ΟΠ] άγεη, 9θᾳγ5 ἴῃεῈ ]οτά, Ϊηνη. Νὸ ἰοῆρεσ Μ}} 1 ρεγπῖ {πὲ 

τεργοδοῦ οἵ {πε παίίοης δραϊηδί ἔπεα ἴο Ὀὲ πεαά, δηα {πε ἰδιιπίβ 

οἵ τε ρεορίεβ. ἴῆου 5Πα]ῖ Ῥδαῦ η0Ὸ πιοίε; ἰογ ἴποιι 5Πα]ζ πὸ ποτγε 

ἰθοτεανα τῆν παίίοη οὗ σἽμι]άγεην, σϑαγ5 ἴῃς Τιογά, [ΙΉνΗ. 

ι 

»ἡ Ο 

μὴ 5 

2 ωι 

Σιξαπαίπα οἵ Ἰδταεῖ. 

ΗΕΒΕ σςαπιεὲ ἴο πὲ ἴΠ1|5 ννογὰ αἶἰδὸ ἰγτοῖῦ ΙΗΝΗ :- ϑοὴ οἵ πΊδῃ, 16. 17 

30 ἤθη ἴπε Ηοιβε οἵ ϑγαθ] αννεῖϊξ ἴῃ {πΠεῖὶγ ἰαθά, ἔμεν αἀεῆίεα ἢ 

Όν {ΠεῚΓ αν δπα {πεῖν ἄδεας;9 ἴῃ ΠΊΥ ϑσῃϊ [Πο]Γ ννὰν8 ψνεγα {κὰ 

[Π6 πτοσῖ δροπηηδοὶς σεγεπηοηΐαὶ ᾿πιριγν. 9 ΤΠεγειροη 1 ροιιγεα οἷ 18 

ΠΊΥ ἤιγν οἡ {πεπὶ ίογ {πε οοάα ψ πιο πεν Παᾶ 5πεὰ τῇ τῆς ἰδηα,᾽" 

Δη4 Ρεσδιθε πεν Παα ἀεβ]εα τ ἢ τπεῖγ Ιάοἱς; 1 δςοαίίεγεα {ΠεὲπΠὶ 

35 Δπηοὴρ ἴἢς πφίίομϑ, δηα {πεν ννεγε αἰβρεγθεα ονεῦ ἴῃε ἰαηάς; δοςσογά- 

ἰὴ ἴο {ΠεῖΓ 'νὰγ8 δηὰ (ξεῖν ἀεεας 1 γιᾶσεά {Π6πΔ. Βιυΐῖ θη πον» 20 

ΤΑΠΊ6Ὲ ἴο {πεῸ6ὶ παίΐοης ὙΠ Πεγ {πὸν ννεηΐ, ἀηὰ σδυθεὰ ΠΥ ϑδᾶσῦθα 

Ναπιε ἴο θὲ ρτοίδηβα ἴῃ ἰπαΐ πιοη 9414“: “ὙΠε656 ἄγε {πε ρεορῖὶς οἵ 

ψμεσξδεροβο------ 

46,20 “ἴο ἴΠ6Π| 

ὅϑεσα, 9 
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37 

48 

46,21 -- 38 -τφϑέθα. κεβίεῦ τθνρενυς 64 

ΪΗνη, δηὰ αὔὲ οοίπε οιἽδ οἵ Ηἰ5 ἰαπαά, "75 {1Πὲπ 1 ἴοοϊκ ρν οἡ πὶῪ 

ας α Νᾷπιε, ψῃ ἢ {τΠὲ Ηἤσιβε οἵ [Ιϑ5γα86] οαυβεὰ ἴο Ὀὲ ρτγοίαηδα 

ἀπιοὴσ ἴῃς πδίοης νν ΠεγΓ ἴπεν νηΐ. 

ἹΠπογείοσε σὰν ἴο ἴπε Ηοιϑε οἱ ἴϑγδεὶ : ΤΠ ὁθὰνγ85 ἴπε [1 οτά, 

ΪΉνΗη: Νοῖ ίογ γοιγ 5ακεῖ3 ὅ(ο 1 αἂςῖ, Ὁ Ηοιιϑδε οἱ ἴ[53γδβὶ, Ὀυζ ον 

ν ϑαογο Νάᾷπας Ψ ΠΙ ἢ γὲ πᾶνε πιδάς ργοίδης δ΄ηοηρ ἴῃε πδίίοη5 

ἴῖο ΨψῆοπΊ γὰὲ δἃῖεὲ ἼἿοοπα; 1 νΠυ πιαᾶκ βϑδογεα πὶν σγεαῖΐ ΝαπΊε," 

ΠΟ 15 Ὀεσοπὶα ρῥτγοίδηε ἀπιοὴρ ἴπε παίίοῃϑβ, ὑνῃϊσἢ γε ἤανε πιδάςὲ 

Ρῥγοίδης απιοὴρ {Πεπὶ; δηα ἴπεῸὶ παίίοηβ 5Π4}} ἰδαγῃ [παῖ 1 δηλ ἴἩΝΗ, 

(ϑαγ8 {πε Ιοτά, νη), νπεη τγοσ γοὰ 1 5}4}} πιαηϊίεςς τὴν 

φδηςτν ἴπ {Πεῖὶγ ο'σῃῖ. 1 ΜΠ] Κα γουὺ ἰγοηὶ ἴΠ6 πδίίοης δπαὰ σαῖμεγ 

γοι ἴτοπὶ 41] τῆς ἰαπάβ, δπὰ Ὀγίησ γου πο νοιγ οὐ ἰαπά. 1 

ΜΠ] σρηηκὶε ρυτε νναῖεγ οὔ νοι, πα γε 514}}] ΡῈ ριιγε ἰγοπὴ ἃ]] 

γοιγΓ ἱπιραγεαϑ , 15. τοπὶ 41} γόοιγ ἰάοἷα 1 Ψ}}] ρυστν γοιι, 1 ψ}}} 

δσῖνεα γοῖ ἃ πεν πεαγί δπὰ ρὰυΐϊ ψΠΠη γοὰὺ ἃ πὸνν 5ριπ:" 1 ν}}}} 

ἴ.κΚα τῃε πεαιί οἵ βἴοηπε ουἭξ οὗ γοιγ ὈοδοπΊ δηά ρῖνε γοὺ ἃ ἤεδαῖΐ 

οἵ ἤξσβῃ; πὶν οὐῇ ϑ5ΡΙΓ 1 νν}}}] ρυΐ ἴπ γου; 1 ΜΠ] σαυθὲ γοὺ ἴο 

(ον πὶν σἴδζιιῖεβ. δη οὔϑεγνε δὴ ρεγίοσπι ᾿Ὦν ογαϊπαησθθ. ΥἋε 

564} ἄννε]] ἴθ {6 ἰαπὰ ᾿ῆϊςἢ 1 ρανὲ ἴο γουγ ἰδίμπεγθ; γε 584}} 

Ὀ6 ΠΥ ρεορῖίε, δηπὰ 1 νν}}} θὲ γοιγ ἀοά; [1 νὴ] ἀείνεσ νου ἰτοπὶ 

411 γοιγ ἱπηρυγίε5. 1 Ψ}1] ςσ4}} ἴο ἴπε σίαϊῃ δηα πιακα 1 δρυηάδηϊ, 

Ι ν}}}] ποῖ 86ηα ίβπηηας οἡ γοι; 1 ΨΜ}} πιακὲ {πε ἔγυϊς οὗ (ἢς ἴγϑαὸϑ 

Δη4 ἴΠε ἱπούεαθε οὐ (ἢε βεϊάβ δἀριπάδηϊΐζ, [ῃδξ γὰ πιὰν πὸ ἰοηροΓ 

ἰαῦογ ιϑἱάεγ ἴτ8ε τεργοδοῖ. οὐ ἰαπηε πὶοὴσ [ἴῃΠ6 παίίοηβ. 7 ΤΠεη 

5Π8}} γε γε πη πΊθῈΥΓ νουτ ΚΕ ννᾶγ8 δπα γοιυγ ἀδοας {πᾶ ψεγο ποῖ 

σοοά, δηά 5141] ἰοαῖῃε γουγβϑεῖίνεβ ἰοῦ νου ἱπιαυ τε. δηὰ γουΓ 

ἀροπιηδίίοηβΒ. Βυΐ Ρὲ 1 Κπονη ἴο γου, ποῖ ἰογ γόιγ 5416 5}4}} 1 

ἀο 1ῃ15,.5 ὁαγβ ἴῃς [ογὰ, ἴηνη; θὲ δϑῃαπιβα δηά δραβῃεα (οὺ γοὺγ 

νναγ5, Ο Ηουϑε οἱ ἴ5γδε]! 

Τῆυ5. 5ᾶγ5 ἴῃς [ογὰ, ΪΉνΗ: Οη [ἴῃ6 ἀδν νῆξη 1 οἰθαῆβε γνοὺ 

[τοῦτ 411 γόυγ ἱπ| 4.165 Ζ Ψ}}}} σαυδε ἴΠεῈ οἰτίαες5. ἴο 6 ᾿πμαρίιοα, απὰ 

{π6ὸ νναϑδῖε ρίαςες 5Π4}} θὲ θυ]; ἴῃς ἰαπὰ (παῖ ννὰβ ἀθβοίαῖς 5}4]}} 

θὲ {Π|πεπ4 (ν εγεαβ [ἃ ννὰ5. νναϑῖε ἴῃ (πε 5ίρῃξ οἵ 4}} ννῆο ραββεᾶ Ὀγ), 

ἈΠ πΠΊ6η 5141} ον: “Τῆϊ5 ἰαπὰ ΠΟ ἢ νᾶ αἀδϑοΐαϊθ ἰς Ὀθθοοπια 'ἶκὸ 

τῆς σαγάδη οἵ άδῃ ;" [6 οἰτε5. ἴῃαΐ ννεγε νναϑίβ, ἀδβοϊαῖε, απὰ σγυϊπεά 5 
Αγα ἰογεεα αηα ἱπηδθίϊεα. Τῆς παίϊοηϑ, [Παΐ τγοπηαίη αγοιπὰ γου, 
5Π4}} υηαεγοίαηπα ἴπαὶ 1, ΙΉΝΗ, πανὸ γορυῖϊ {τὲ τιυΐϊποα οἰτίος. δηὰ 

τορίδηϊτεαά τῆς ἀεβοϊαίε ἰαπα.Ὁ 1, ΪΉΝΗ, ᾶνὸ 8αϊα ἰἴ, ἀπά 1 ψν}}} ἀο { 
ΤὮι5 θᾶγ85 ἴΠε Τιοτά, ΪΉνη: [ἢ 115, ἸΠογπιούς, 1 νν 1} δἱϊοιν 

τηε Ηοιβε οἵ Ιϑγδεὶ ἴο σοηϑβι τ της, ἴΠαΐ 1 πιὰν ἀο ἰξ ἴον ἴπεπι: 1 
ΜΠ ᾿πούοαθε ἴΠεΕῚΓ πυπηθεῖο, πΚὰ ἃ ἤοοϊς, [κΚὸ τῃ6 Ξαογῆἔςία! Ηοςκ ":} 

μα οΟ 
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ός -ἰφθεδ χεβίεῦ οχθιθοιιο.-. 47,1-14 

Ἶκὸ ἴπὸ ἤοοκ ἴῃ εγυβαὶαπὶ δ Πα ἰδϑίναὶβ, 580 ἴῃς τγυϊπεα οἰε5 36 

504} Ρὲ ΗἸἰοὰ νι ἤοςκβ οἵ πιεη, δηὰ ἴεν 541]}] θὲ σοηνιηςσα 

{παῖ 1 πὶ [ΗνΝΗ. 

(εἐσέοτεὸ Πϊαέίοπα[Ἂί έν 
((μαρίεοσ 27) 

(ϊἸαέίοπαῦ (ξἐσιισοίέαξίοη. 

ΗΕ Ππαηὰ οἵ Ϊηνη νναβ ἰαίϊά οὔ πιῈ, αηά Ηξ οδιγιεὰ πιὸ ουζ 37,1: 

Ὀν ἴπε σοριπῖ," δηά δεῖ πὶὲ ἀοννῃ ἰη {πε πριαάσὶ οἵ {πε νδίϊεν," 

Δηα τ νᾶ5 []] οὗ θοηεβ. Ης ᾿ἰϑοὰ πὲ δπιοηρ {Πε6πΠῚ ἰῇ δνεῦν αἰἶγαο- 2 

ῖιο ἴοη, δηα ἴο, ἴπεγε εῦε νεῖν πᾶν οὐ ἴπε δυτγίδσε οἵ ἴπε ναϊ]ΐονυ, 

δηά {πεν ψψετα νϑῖν ἀτγυ. Ηε βαϊά ἴο πιὸ: ϑοη οὗ πιᾶπ, οἂῃ ἴπεβε 

Ὀοπεβ ἰἱνεῦ 1 5414: Ο ΤἸιογά, ἴηνη, Του Κποννεϑί. Ηεξε δα ἴο 4 

ΠΕ: ῬγορἤασΥ «ἴο» ἴπε56 Ὀοηδ5, δηὰ δὰν ἴο ἴπεπὶ: Υε ἀγν Ῥοηθ5, 

ἤδὰγ ἴῇῆε ψνογὰ οὗὔ ἴηνηΗ. Τῆυβ 8αγνγ5 [ἴῃ6ς Τιογά, ΙΉΝΗ, ἴο ἴπε6βὲ 5 

15 Ὀοπ65: Βεποϊά, 1 ρυΐ Ὀγεαῖῃ ἱπῖο γοιι, ἀπά γε 504}] ἴίνε; 1 μψ}} 

Ρυΐϊ 5ίπεννδ οἡ γοιι, αηα οἱἷοῖΐμε γοιι ψ ἢ ἢἤξβῃ, ἀπα ἰὰν δκίηῃ οἡ γοιι,, 

ΔηαΔ ρΡυῖϊ Ὀγεδίῃ ἰηῖο γοι, δηά γε 5141} ᾿νε, δπά 5}4}} υπάεγϑίδηά 

[Πα 1 δπὶ ΪηνηΗ. 1 ριορῃεϑίεα ἂς 1 ννὰβ Ἴσοπηπιδηάεά, δηά" ἃ5 17 

ῬΓοΟραϑιεα, ἴπεγε ννὰ5 ἃ γδίςπηρ, δἀηπα {πε Ὀοπαβ σαπλε τορεῖδεσ, θοπα 

20 ἴο ὈοπΘ. [1 Ὀεἢοὶά, δπὰ ἷο, πεῖ ννοῦθ ϑδίῆθννβδ οὔ {πε6πΊ, δπα ἢσςϑῃ 8 

δὰ οἰοῖί πο {Πθπὶ, ἀπ δκίπ Ἴονοῖθα [ἢεπ, ὑιιῖ τἋἢεῖῸ νὰ πο 

Ὀγθδῖῃ ἰπ ἰΠ6π|. Ηδε 5αἰά ἴο πὲ: Ῥγορῆεϑθυ ἴο {πε6ὶ Ὀγεδίῃ ! ργορῆεϑυ, 

50η οὗ πάη, δπαὰ 9ὰῪ ἴο ἴῆε Ὀτεδίῃ:4 Τῆι δὰγ5 τῆς Τιογά, ΪΉΝΗ: 

᾿Ετοπὶ ἴἢ6 οι νπας4 σοπιο, Ο Ὀτγεδίῃ, δαπαὰ Ὀγοαῖμπο ἱπῖο ἴπθ56 ἀδδὰ 

25 Ὀοάϊε5 (ἢαϊ ἴπεν πᾶν ἰίνε! [ ργορμεϑιεα δ5 Ηξς Ἴοπιπιδηάθα πΠΊ6, τὸ 

δηἀ τὰ Ὀτγεαῖῃ σαπὶεὲ ἱπῖο {Πεπὶ, δηὰ ἴπεν ἰἰνεά, απάὰ οἴοοά ὑροη 

{Πεῖγ δεῖ, δῇ ὄὌχοςδαϊηρὶ)ν στεαῖ ποοῖ. Ης αϊά ἴο π|ὲ: ϑδοῃ οὗ πΊδῃ, τὶ 

{Πε686 Ῥοηῃαβ αὔὲ ἴῃε ψῇοΐε ἤοιϑε οἵ ἴϑγβεὶ.5 Βεῇῃο]ά, {πεν ϑὰν: Οἷιγ 

Ῥοῆεβ ἂῖεὲ ἄἀτν, οἷγ ἤορεὲ 5 ροῆε, ψὰ αἵ σγυϊπεά.6 Ὑπεογείογε, 12 

30 ΡΙΌΡΠΕΘΥ δηα 88 ἴο {πεπΊ: Τῆυ5 δὰγ5 ἴῃς Τογαὰ, ΙΉΝνΗ: 1 Ψ}}] ορεη 

ΥΟΟΣΓ φσίανεβ, δηα γαϊϑε γοιῖι ἴγοπΊὶ γόιτ σσάναβ,, ἂἀηὰ Ὀγίηρσ γοὺ [ηἴο 

[ῃε ἰαπά οἵ ἴϑγαεὶ. Ὗἵε 51}41]1] θὲ Ἵσοηνίποθεα {παῖ 1 πὶ ἴΉΝΗ νἤθη 13 

Ι ορεῇ ὑυουγσ ρύανεβ, δηα γαῖίϑε γοιῖι ἴγοπὶ ΥὙΟῸΓ σγάνεβ. 1 ΨΜ} ραΐ 14 

ω 

οι 

ἐν οἿ 

φμοεγδθροῇο.- 

47,1 "ο΄]ΉνΗ κα 7 9 "ἴογε ννδβ" ἃ ϑοιιη3 « 12 ἼὋ ΠΊΥ ΡΘΟρΪ67 « 13 ὅ0 ΠΥ ΡΘΟΡΪΘο7 
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47,15 - 28 --Θ»  χεβίεἴ κύειν - 66 

47 ΤὮΥ 5ριπτδ ἴῃ γοι, δηά γὰ 5}4]1] ᾿ἰἵνα, αηὰ 1 νψ}}} ρίδοες γοιι ἴῃ γὙοιγ 

ἰαπὰ; γε 514}1] θὲ σοηνϊηοεά παῖ 1 δπὶ Ϊηνη.ὃδ 1 ἤᾶνε διὰ ἰἴ, δπὰ 

Ι ν}}}] ἀο τἴ, ϑᾶγ8 ΙηνηΗ. 

(πίον. οὔ ἐβὲ ὄνο Οὐταπεβέα οὔ (βε εογίε. 

15.16 ΗΙΘ νογά «αἷθο οδπὶὲ ἴο πὲ ἴγοπὶ ΪΉἩΝΗ :9 Πο τοι, βοῇ οὗ πΠΊΔη, 5 

ἴακε ἃ ϑ[ιοκ ο δηὰ νηῖε οἡ ἰἴ: ᾿υἀΔῃ 15 δηά πε 5οη5 οὗ [ϑγδεὶ 

αἰϊδοῃεα ἴο Πιπὶ; ἴπεη ἴακε δηοίμεγ δῇς κΚ δηὰ ντῖε οἡ [ἴ: ΪΠοϑερῇ 15“ 

17 δηά 4}} ἴηεὲ Ηοιβε οἵ ἴΙϑγβεὶ δἰζδοῃεά ἴο ἢϊπι; {πεη Ὀτησ [{Π6Πὶ 

18 Ἰορείῃεσγ 50 παῖ ἴπεν πᾶν 6 οἠδ ϑίιοςκ ἴῃ ἴῃν παηά. νῇεη {πὰ 

50η5 οὗ τῆν ρῥξορῖὶε 514]} οὰν ἴο {πε : ΜῈ τοι ποῖ τ6}} υκ5 νῆδϊ τὸ 

19 1ἴΠ15 πιεδηβϑὺ δὰνῪ ἴο πε: Τῆι5 δᾶγ9 ἴη6 Τογά, [ἩΝΗ : 1 4πὶ δροιῖ 

ἴο ἴδᾶΚε ἴῃς δἴςκ οἵ ]οβερῇ, ψνῆϊοἢ 5 ἴῃ ἴπε6ὸὶ παπὰ οἵ Ἐρῆγαδιπι, 

δηά τ[ῆ6 {πΠ065 οὗ [95τ86] αἰϊδοῃεα ἴο ἢϊπὶ, δηὰ ιἱπὶἰΐεὸ {Ππ6πὶ νυ τὸ 

20 5δ!οκΚ οὗ ΤυάΔῃ,5 δηὰ ἴπεν 5041} θῈ οὔςε -ϑ0Κν ἰὴ -ἢ!5»}4 απ. [κεἴ 

{πΠῸῈὶ ΘῈ ο ΚΒ οὐ ψῃϊοἢ ἴποιι 5ῃδ]ῖ ντῖε θὲ ἴῃ τῆν παπα ἴῃ {πεὶγ ϑιρῆῃϊ. 

21: ἽΠδη 8ὰνῪ ἴο [ἢεπ|: Τῃυ5 9ᾶγν85 ἴπε Τογά, ΪΉΝΗ: 1 δἊπὶ δρουξ ἴο 

ἴακε ἴπεὲ ϑοηβ οἵ ἴϑγδεὶ ἰγοπὶ ἴΠεῈὶ παΐοῃης νη τπεγ ΠΟῪ ἀγα ρόοηρδ, 

ΔηΔ ραῖῃεῦ {Ππεπὶ ἴτοπὶ 411] σἰάεβ, δηῃὰ Ὀπηὴρ {πεπὶ ἴο {πεῖς ονη 

22 ἰαπ. 1 νν}}}] πῆακὸ {Π6πΔ οὔθ παίίοῃ ἰῇ ἴῃς ἰδηα, οἡ ἴδ πιοιιηίδιηβ 

οἵ Ιϑγδοὶ, δηὰ ἴπεγε 5Π4}} ΡῈ οὴὲ Κίηρ ονεῦ ἴπεπὶ 4]1; ἴπδν 584] 20 

θὲ πο ἰοηρσεσγ ἴννο πδίίοηϑ, ΠΟΥ θὲ δὴν ἰοηῆρεσ αἰναεα ἱπῖο ἴνο 

23 ΚιηροπΊ5.5 ὙΠΕῪ 5141}}1 θ6Ὲ πὸ πούς ἀεῇ]ε ἢ {πεὶγ Ἰά4ο]5 δηὰ 
{ΠεὶΓ δροπ)πδίίοηβ δηαὰ 411] {ῃεῖγ γαηθργεϑϑίοηβ, 1 νν}}} οανεὲ {ΠῸ6ΠῚ 

τοῦ 41} {πεὶγ (θδο Κι αϊηρϑ»}6 γνπογοίη πεν πᾶνὲ σἰππεά,; 1 νἹ]} 

οἰεδῆθδε {Π6πὶΊ, δη {πον 514}} ΡῈ ΠΥ ρεορίε, δηά 1 ν}}}] Ὀὲ {πεῖγ 25 

244 οὐ. Μν δεγνδηΐῖ, αν α,7 54}} ΡῈ Κίηρ ονεῦ [ἢςπὶ, {ποῦς 5}4]]} 

ΡῈ οὔὲε ϑῇῃερῃεζά ἴο {Πεπὶ 4], πιν ογαϊπδησαθ ΤΠῸῪ 50.411] [Ο]]ονν, Πὰν 

25 βἴαϊυιϊες. {ΠῸν 504}] οὔϑεῦνε δηά ρεγίογπηῃ. ΤΠαν 514}} ἀν νεῖ] ἰῃ τῆς 

ἰαπά ννῆο ἢ 1 σᾶνε ἴο ΠΥ ϑεγναηΐ, ἴδοονρ, ψνβεγεη «είν» (δῖ 65 

ἄννεϊζ; ἴΠῈῪ δηᾶ {ἢεὶγ 5οη5 δηᾶα {πεὶγ βοηϑ᾽ 8δοὴβ. 541] ἄννεὶ {Πογείη 30 

26 (οΥ ἐνεσῦ, δηὰ αν, πν ϑεγνδηΐ, 504}1 θὲ {Πεὶγ ρήπος ἔογ ὄνοῦ: δ] 

1} πηᾶκε ἢ [Π6πῈὶ ἃ σονεοηδηΐϊθ οὗ ρξᾶςθ, δὴ δνεγίαϑησ οονε- 

πδηΐ ϑ] ἢ {Πὲπὶ ἰἴ 5Π4}} θῈε; 1 ν}} δϑίδθ δῇ {πεπὶ δηα πρὶν 

[Π6π|, δηα δεῖ ΠΥ ϑαποΐιιαγσν ἰὴ ἴπε τά οὐ {πΠεπὶ οσΥΓ δΘνεγπΊοΓα, 

27 ἀπά πὶν ἀνε! πρ-ρίασε 514}} θὲ ψἢ τπεπὶ; 1 ν}}] θὲ τπεῖὶγ σοά, 35 

28 ἀῃα {πεν 514}} θὲ τῆν ρεορίε; δηῃά ἴῃε παίίοῃς 504}] ἰοαγῃ {παῖ 1, 

ΤΙΉΝΗ, ἀο πιαῖκε ἰϑγαεὶ βϑδογεα, ἤδη ΠῚῪ ϑδποίιδγυν Ὁ 5}4}} 6 ἴῃ τῆς 

τη ςῖ οἵ {Πεπὶ ἰοῦ ἘνεγπΊοΓα. 

ἀμοξεθρενοῃο:ς- ------ 

" ὧι 

47,1τ6 “ἴῃς οἷἷςκ οἱ Ερῃγαὶπὶ 19 “δηά πιαᾶαῖκὸ [ἤθη οπθ “Ξτςκ 13 



67 --“ἰαϑέρω» δ χεβίεῦ κϑυβοες-. 48,1-:,4 

ζιίμηιρβ οὔ {βθε Ξοτὸ 
Μαη)οϑιθα ἴῃ ἴη6 Ονογίῆτον οἱ σορ δηὰ ἴπε ΕἸπαὶ ΕϑίδΠ5ῃπηθηΐ οὐ ϑγδϑὶ. 

((μαρίεοιβ 428. 29) 

ΗΙΘ νοτγὰ οἵ Ϊηνη, πιογθονεῦ, σαπὶα ἴο πε: ϑοῇ οἵ πιδῃ, [ὈγΓη 48,1.2 

5 τν ίδοε ἰονναγὰ ἀορ," οἵ ἴῃς ἰαπάὰ οἵ Μαρορ," ργηςε οἵ Βοβῇ, 

Μεβῆθοῃ, δηὰ ΤΌΡαΑ],4 ἀπά ργοόορῆεθν δραϊηϑδὲ ἢϊπι, δῃηὰ δὰν: Τῆι 3 

ϑαγ5 ἴπε [ογά, [ἩΝνΗ : 1 δπὶ δραϊηϑδί ἴἢεε, Ὁ ὅορ, ργίπος οὗ Κοϑβῇῃ, 

Μεβῆεοῆ, δπὰ Τυρα]!} 1 ν}}1 Ὀτπσ ἴπδὲ υρό δηα 411] {πϊπῈῸὶ' ΔΥΠΊΥ, 4 

ἤοῖθε δηὰ Ἠογβεπίεη, 411] οἵ {πεπὶ οἱοϊῃεα ἴῃ σοπΊρίεῖες δγπιοσ, ἃ 

το πηρϊν Ποϑβῖ, 411 οἵ [Πεπὶ ἢ 5}Π|614 δπὰ ὈιιοΚΙασ, ννε]άϊηρ βινογάς, 

Ῥαγαβ, (βῆ, δπά Ῥῃιτ7 ἢ τπεηῖ, 41} ἢ Ὀυςκὶοῦ δηα Πεϊπιοῖ, 5 

(σοπιεγδ δπᾶὰ 411] [15 Ὠογάες, ἴπε Ηοιβε οἱ Τοραγπδῇ δ ἰγοπὶ {πε 6 

Ἔχίγεπιθ Νοιίῃ δηὰ 411] {πΠεῚΓῚ ἤογάεβθ, πιδβηὴν ρεορίθοα ψ ἢ τἋἢδεα. 

Βε τπου ργεραγοα, γεᾶ, ργεραζε ἴῃγϑεϊῦ, ἴποι. ἂπμα 41}} (ἣν δποβῖ 7 

15 Δ556ΠΊ 0] οα πηΐο ἴπ66, δηα δοϊά {ῃν56 1 ἴῃ τέϑεγνε [οὺσ -πε»ρ.9 Αἢἤεγ 8 

ἸΔΩΥ αἀδγ8 ἴποι. ὁῃαϊξζ Ὀ6 πικιβίογεα [Ὁ ϑεγνίοα, δἴεσ πίδὴν γὙϑδῖϑ 

[ποῖ] 54} σοπὶε ιἁραϊηϑδῖν ἴπεῸὸ ἰαηὰ ψνῃϊοἢ ἢὰ5 Ὀδεη τεϑίογεα ἰγοπὶ 

"ἀεϑοϊδίοην, -ἀραϊηϑδὲ ἴπε παῖϊίΊοη Ψῆϊοἢ ἢὰ5 εξ: ραϊπεγεα ἰγοπὶ 

ΓΊΔΠΥ Ρεορίεβ,, δἂηπά ἰς τῆονν. αἀννε! ηρ ἴῃ δεσυπίνγ. ΤὍΤῃοι 54] 9 

20 δάἄνδηοθ. κα ἃ ϑἴογπι, Κα 4 οἷοι ἃ δαὶ ἴῃοιι οοπῆ ἴο σοόονϑσ ἴῃ 

Ϊαπα," του δηᾶ 411] ἴῇν πογάεβ, δπα πιδὴν ροορὶθβ ἢ ἴπεα. 

ΤΠυ5 οὰγ8 {πε ]ογὰ, ΪηνΗ : Οἡη παῖ ἀἂν ἃ τπουρῇξ νν}}}] σοπΊε τὸ 

ἱηῖο ἴν πιηπά, δηά ἴποὰὺ νὴ] ἰογπὶ δὴ εν] αἀεδίρη, δπά δὰν: 1 νν}] αἱ 

θῸ ὉΡ ἀραϊηδὶ ἴπε ἰδηὰ οἱ νι] ]αρεϑ,"} 1 ν}}} ρὸ ἴο ἴῆοβε ψῆο ἃγὲ 

25 ῬΘΔΟΘΔΌΪΕ6 ----4}} οὗ {πΠεπὶ ννε! πρὶ ἴῃ βεσυσπίν, ἀννε! ]ησ νι πουΐ νν4|15, 

Δηἃ δανίησ ἢὸ Ὀδῖβ οὐὔ᾿᾽ ραΐδ8 ----ἰο σεῖ Ὀοοῖν, ἴο σδιγν οπ ΡῥΓΕΥ, 12 

ἴο ἴυγη ἴῆγΥ παηα δἀραϊηϑί ἴπε τὰ -ρεορίεαὰ νναβδίεβϑ, δραίηϑδί [ῆε ρεορὶςἊ 

σαϊμεγεα ἰτοπὶ ἴπεῈ παίίοηβ, δοσυπλυ δίς Ροββοϑϑίοηβ δηα ρτορεζγίν, 

ἀννεϊπΠηρ αἵ ἴῃε σεηΐῖτε οἵ ἴῃς εἀγίῃ.5 ὅ5Ππερα δηὰ εάδη 3 δηα «{ΠΕ|Γ» 13 

30 ΠΊΕΓΟΠδηΐα, Τ ΑΓΒ 5} 13 δηα 411 ἤεγ «γῆ Κουβ»᾽4 νν}}} σὰν ἴο ἴπε6 : Ατί 

ἴῆοι] σοπια ἴο σεῖ ὈοοῖνΡ Ηδβῖ ἴῃποι. σαϊῃεγεα τῆν ἤοβί [ἢ ογάδγ 

ἴο Ρἱυπάςογ, ἴο σδγγν ΟΠ 5Π]νὲῦ΄ δπα ροϊά, ἴο 5ε|Ζε ροβϑεϑϑίοηβ δηά 

ΡΙορεγίν, ἴο σεῖ πιοῇ ὈοοίνὉ ἸὙπεγείογε, ργόορῆεθν, δοὴ οἵ πΊδῃ, 14 

48,4 “ἴυγη ἴῃος, δηά ρυΐ Πποοῖκ5 ἱπῖο ΤΥ αν, δηα 5 
Ἕ 

8 δ αραϊηϑσῖ ἴῃ6 τηοιπίαϊης οὐὗὨ ἰϑγαεῖ, ν Ὡς νοῦ ἃ ρογροῖιδὶ ἀδϑοϊᾳίίοη, Ὀυῖ 516 
ἢα5 Ὀδοη Ὀτγουρπῖ οἷ ἰτοπὶ ἴΠ6 παίϊοῃϑ 19 

Ἕ 

9 "ποι! 5μ411 Ὀ6 



88,15-9,6 -«θεθ» χεβλίεἴ «χοοεοιο-- 68 

48 ἀηαὰ 5ᾶΥῪ ἴο σορ: Τῆι 8ᾶγ5 ἴῃς 1 ογά, ΤΗΝΗ: Υεα, οὐ ἴπαϊ ἄδυ, 

15 ΕΠ ΠΥ Ρεορίε ἰϑγδθὶ αἵὰὲ ἄννε! ηρ ἴῃ. ϑοσυγίν, ἴοι τυ] «δ εβίγ 

{γε} δηα σοπὶε ἔγτοπὶ τῆν ρἷδασα ἴθ ἴπε εχίγεμηεςε Νοιῇ, ἴπομ δηά 

ΓΊΔΗΥ ὈεορΙα5 ἢ πες, 4}1} πιάϊηρ οὐ ἤοῦβοϑ, ἃ πυπΊογοιιβ ΔΙΠΏΥ, 

ἃ τηρσῆϊν Πποβῖ; ἴπου νὴ] σοπὶε ὑρ, αἴεῦ πᾶν αἀδγϑ,}5 ἀσαϊηδῖ ΠῚῪ 

Ῥεορὶς ἴδγδεὶ κὰ ἃ οἷοι, ἴο σονεῦ ἴῃε ἰαπά, γεὰα, 1 ν}} πῆρ 

ἴπεθ ἀραϊηδί πῇν ἰαπά, [πὶ ἴπΠῸὶ πδίίοης πιᾶὰν ἰδασγηῃ δῖ 1 4π|, ᾿νῆεη 

[Ὠγουρὴ πες" 1 πιδηϊξεϑοῖ τηγϑεὶϊ ἴο {ἢεπὶ 45 ννοσῖῃν οἵ γενεγεησα. 7 

17 Τῆι δαγ5 ἴῃς 1 ογά, νη: «Τῇοι γί: ἢε οἵ ννῆοτῃ 1 ἀεοϊαγεα 

ΪΏ ἰογπηεσ αν, (ὈΥ πὶν ϑεγναηῖβ, ἴῆε Ῥσγορμεῖϑ "δ οὐ ᾿βγαεὶ, ῆο ἴῃ τὸ 

[ποϑεὲ ἀδνθ ργορῃεϑίεαὰ ἀυτίηρ ΠπΠΊδην γ68Γ5,) {παῖ 1 νου] Ὀτγίηρ ἴδε 

18 ἀραίηϑδί ἴῆεπι.0 Απᾶ οἡ παῖ ἄδαν, ἴε ἀἂὰν νῇεη ὅορσ 54] οοπιε 

ἀραϊηϑῖ ἴΠε ἰαπαὰ οὐ ἰϑγαοὶ, βδαγβ ἴπε [ογά, ἴἩΝΗ, τῆν ἴωγΥ ν} Ὀὲ 

τουβεά. Υδξα, ἴπ τὴν ἱπαϊσηδίοη, ἴῃ ἴῃς ἤεαΐ οἵ πν νγαῖῃ 1 ἀδοΐαγε: 

Οη παῖ ἐὰν ἴπεγαε 54] θὲ ἃ σύθαῖΐ εαγίαιδκε ἴῃ ἴῃ6 ἰαπα οὗ 15 

20 ἴογαϑὶ, 41] ἴτπ6 ἤϑῆθς οὐ τῆς 96, δπὰ πε διγάς οἵ [6 αδἷἵγ, δηὰ ἴἢε 

Ὀεαϑῖβ οἵ [ἴῃς ἢο]α, δἀπα 411 γερ ες παῖ σύεερ οὐ ἴπε στοιιπηά, δηά 

411 πεῃ ννῆῇο αἵε ἴῃ πε ἰαπα, 5}4}} {γε ]ε δ πὶν ργέβεηςε; πε 

τηοιηΐαϊη5 Μ1]1 θὲ τεηΐ δϑδιπάθγ, δηα ἴπε οἰἔς ν}}} ἴορρὶε ονεζ, 

ΔΠ4 ὄνου νᾺ}} ψ}}} (81 το τῇς ρστουπά; 1 ἘΠ ϑυπιπιοη. ἜΝΟΓΥ 20 

«ἴεγγοῖ» 9 ἀραϊηϑῖ ἢϊπΊ, βδαγϑ ἴῃς 1 οτά, ΉΝΗ ; ἴπε σνογά οἵ Ἔνεσν πΊδῃ 

ΜΠ] ΡῈ δραϊηξὲ ἢϊ5 Ὀγοΐμεγ; 1 ψ}}] ρ]εδα ἀραϊηςῖ ἢϊπὶ ἢ ρεσΌ] πος 

δηὰ Ὀοοά, δηὰ 1 ν}}} γαϊπ, οἡ ἢἰπὶ ἀπά [15 πογάοβ. δηὰ {Π6 πηϑηΥ 

ΡΕορΙῈ5 ἴπᾶὶ ἂγὲ ἢ ἢϊπι, δη ονεγνῃεϊπηηρ Ηοοά δηα4 Παδιἰσῖοῃς, 

23 ἤτε δηᾶα Ὀτγιπιβίοηθ. [1 νν}}}] πιαηϊίεσί τὴν στγεαΐηεϑϑ ΔΠ6] ΠΥ βδηςτν 25 

πη τῆλκα τῇγνϑε!] Κπονη ἴο πηᾶην παίίΐοηβ,; ἵΠεῈῪ 5841} ἰεαάγῃ ἰῃαΐϊ ] 

8Π| ΪΗνΗ. 

49,}1 Απᾶ ἀο ἴμουι, 5οὴ οἱ πδῃ, ργορῆεθυν δραϊηϑί ὅορ, δηὰ ἂν :ἶἶ 

ΤΠυ5 δὰγ8 {πε ΤἸογὰ, Ϊἴηνη: 1 δπὶ δραϊηϑδὲ ἴῆεε, Ὁ ὅοσ, ρπῆςε 

2 οὗ οϑβῇ, Μεϑῆεςῇ, δηὰ Τυρα]!} 1 ν}} ἰεδαν [πες ἀηὰ 'τσυϊάει3 ἴΠεε, 30 

δῃηαἋ Ὀπησ ἴπεε ἴτοπιὶ {πε εχίγεπηε Νογῖι, δηὰ Ὀσησ ἴπεε δραϊηϑῖ 

3 ἴῆε πιοιιηΐαίπς οἱ ἴδϑγδεὶ; δπὰ 1 ν}} οἴπκε τῆν ὕὈονν ἰτοπὶ τῆν 

ἰεῖ. δῆ, δἀπὰ πιᾶκε {πϊπῈὸὶ γον ἄἀγτοὸρ οιὖἱξδ οὗ ἴῇν τπίρῃξς παπᾶ. 

4 Ὅη πε πηοιιηίδίηα οἵ ω[[5Γ86] 54]ϊ ἴῃου (411, ἴοι. δηδ 41] τῆν 

Ποτάεβ δῃὰ ἴπῃε ρεορίες ἰῃαΐϊ ἂῖὲ ἢ [περ ; ἴο γάνεηοιιβ διγας 

οὗ 41] οογίς δπά ἴο Ὀεαςῖβ οἵ ἴϊμπε βεῖϊά ν}}} 1 σῖνε ἴπεθ6 ἴο ᾿Ὀὲ 

5 ἀενοιτεά; οἡ ἴπε6Ὲ ορεῃ δεῖὰ “παῖ ἴοι. (4|1]; 1 πᾶνε αξεοϊαγεα τ, 

6 5ᾶγ5 ἴῃε Ἰοτὰ, ἴῊνΝΗ. 1 ν}}}] δεπὰ ἔἤγε οἡ δῖίαρορ δηὰ οἡ ἴῆοβε 

ηοῸ ἀννε}] ἰῃ βδεουπῖν ἴῃ πε ἰαηάς οἵ ἴῆς σοαδϑῖβ;3 [ΠῈῪ 5}4}} ἰθάγηῃ 

ον Ι οι 

1 ἐν οἱ 

2 μέ 

2 ν 

ωὼ οι 

Ἡμβϑεξβϑεβο.. ---- 

48,16 “Ο Ὅορ τό 
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[ῃ4ῖ 1 ἂπὶ Ϊἴηνη. 1 Ψ} πιᾶῖκε πὶν ϑδοτγεὰά Νᾷπιε Κηοόοννῆ ἰῇ [ἴῃς 49,7 

πιάσὶ οἱ ΠΥ Ρξορὶε ἰϑύβδεὶ, δηὰ 1 νν1}}} πὸ πΊοῦε ϑιβεγ πν ϑδογεά 

ΝαπὶῈὲ ἴο Ὀὲ ρτγοίδηεα , [ῆε πδίίοηβ 5}4}} ἰεάγηῃ παῖ 1, ΉΝΗ, πὶ 

ΒΔΟΓΕῸ ἴῃ 5γδεὶ. 

δ Βε οἷά, 1 ςοπΊεβϑ! δηᾶ ἴ Ψ1] ΡῈ δοσοπηρ 564} ὅᾳγ5 {πε 1 οτα, 

Ϊῆνη; Ἃ(ἢ15 15 ἴῃε ἀν οὗ νῃϊοἢ 1 πᾶνε βροκεη.Ἅ4 Τῆεν ν᾿ ῃο ἀνε]! 9 

ἴη ἴπε αἷε οἵ ἴϑγδεὶ ν}}} ρὸ ἰογίῃ, δηὰ 86 85 βγεννοοα δπὰ 

Ὀυγη 1ης ννεάροηβ, ῬιοΚΙεῖς δηα 5}1ε145,5 θονν5 δηά δον 85, ρικεβ δηὰ 

Βρθᾶγβ; ἴμεν Ψ}}} υ8ὲ ἴπεπὶ 85 ἤγεννοοα βενεηθ νεᾶῦβ, ποῖ ἰακίηῃρ τὸ 

ῖιο Ψοοά ἰτοπὶ ἴῃῆε ἢεϊά, ποῦ οὐξίηρ [ἃ ἴῃ [πε ἰογεβῖβ, ίογ. ἴεν ψ}]}} 

56. {πΠ6ὸ ννδᾶροῆϑ 85 ἤσγενοοά;7 δηά {πεν νν}}} 5ρο]] [ἢοϑε ννῇο 

ΘΡο εα ἴΠδπὶ, δηπὰ ΡγαῪ οὐ ἴῆοβε νῇο ρῥιενγεά οἡ ἴπεπι), 5888 ἴῃε 

Ιοτὰ, ΤΉ νη. 

Οη τμᾶῖ ἀν 1 ν}}} σίνε αορ ἃ ρἷαςε οἵ -τεποννῃν»: Ὁ ἃ σάνε ἴῃ 1ἱ 

Ι5ογασὶ, τῆς νδ]ϊεν οἵ Ανθιδυγίπι,9 οἡ πε δαϑβί οὗ πε .«Πεδα-: 58ε8;" ἴἢετε 

ΜΠ τὸν Ὀυγν αορ πὰ 4] ἢὶ5. πιυ! τάς, δηα 115 παπλε ΜΜ]Π ΡῈ {ΠῈ 

ψΑ1|εν οἵ Ηδπιοη-αοσ. 7Τῇε Ηουβε οἵ Ιϑγδὲὶ νν}}} Ῥυγν {ἢεπὶ, ἴῃ 

ΟΥάθΥῦ ἴο οἷεδῆδε ἴηε ἰαπά, βδενθῆ τῃοητῆβ; 411] ἴπε ρεορὶε οὗ {πε 

ἰδπα ν}}] εησαρε ἱπ ἴῃς Ὀυτγίαὶ, δπὰ τ Ψ}} Ὀτηρ {Ππ6πὶ τεποννῃ οἡ 

20 16 ἀν ΨΏθη 1 πηγδηϊίζεβῖ πὴ ροἱοῦυ, ϑδᾶν5 ἴπε 1 οσγὰ, Ϊηνη. Τῆον 14 

Μ] βείεςϊ πιεη  ἴο Ἀὲ ΄σοπϑίδητὶν εἐπιρίογεαά ἰπ ἱγανεγϑίηρ {πε ἰδηά 

δΔηα Ὀυτγγίηρ" ἴποβθε ννῆο τγοπιαίη οἡ {πε ίδςε οἵ ἴῃς ἰδπά, ἴθ ογάδγ ἴο 

οἰβαῆβδε ἰἴ; δ τῆς επηὰ οἵ βενϑὴ πιοηῖῃ5"} ἴπεν Ψ1]1 πιάκα {Πεὰ βεδγοῇ. 

ΤῊς βθδίσμειβ νν}}} ρᾶ55 [γουσῃ τῃ6 ἰαπά, δαηὰ ψἤεη ομὲ 5665 [ἢε ι5 

25 θοῆς οὗ ἃ πιδῆ, ἢς νν}}}] δεῖ ἃ πιασκ ΓΚ ἰ ὑπ} ἴπ6 Ὀυπεγθ τσοπΊα 

Δη6. Ὀυγν ἴἴ ἴῃ [ες ναϊΐεν οὗ Ηαδπιοη-ορ. ὅ0. 51Π4}1 ἴπεν οἰδαηβὲ τό 

(ες ἰαπά. 

Απᾶά ἂἀο ἴδοι, δοῇ οὗ πΊδῃ, δαᾶὰγ85 ἴπε Ἰογά, ΙΉΝΗ, 88 ἴο 17 

Ριγαβ οὗ εἌνεγν ϑοτί δηά ἴο 411] Ὀεαβίβ οὗ τῆς βε14 : 4. Αϑϑεθὶε δηα 

30 σοπηθ, ραίπεγ ἰγοπὶ 411] αιιαγίογα ἴο πΊῪ ἰεαβί, 5 1 ῥγεραγε ἴογ γου 

ἃ δγεαῖΐ ἰεαδῖ οὐ [πε πιοιιηίδιηβ οὐ ἰϑγαεὶ, δη4 γε 5}4}1] εαἴ ἢξϑῃ 

8Δη6 ἀπηῖκ δοοά. Τῃὲ ἤεϑῃ οὐ ἤογοὲβ 5141} γε εαἴ, (ῃῆες δοοὰα οἵ ι8 

Ῥτποο5. οὐὗἨ 1η6 δαγίῃ 514}} γε ατίπικ, οὐ ταπιβ, οἵ ἰαπῖῦβ, οἵ ροαδΐβ 
Δηα Ὀυ]Π]}οςΚ5, ἔδυ]! πρα οἵ Βαϑῆδη 4]1} οὗ ἴπεπὶ;" 6 γὲ 5Π4}} οαΐ (47 {Π] 19 

35 γε ΡῈ [}]], ἂἀπᾶὰ αγιηὶς Ὀοοά 11 γε θὲ ἀγιηκεη, δ ἴῃῆε ἰβαϑὲ {πα 1 

ῬΙΈΡαΓΕ ἰοῦ γοιι; γεᾶ, δ ΤΥ ἴδρὶα γα 514}1 ἢανε γοιγ 1] οἵ ἤοῦϑεβ 20 

[5] 

Ι οι 

{πὰ 2 

3 ϑιασῷ 

ἀμϑεξθεξηβο-------. 

849,11 “δηᾶ ἰΐ 514}}] σἴορ ἴῆοϑδα πο ρᾷ55 [Ὠγου ἢ 19 
Ὶ 

14 ἴῃοθβθο νψνῆο ρᾷ55 [ἢγοιρῇ 
μι} 

16 "απὰ ἴῃς παπὶὲ οὗ ἴπε οἰϊν αἷθο 5ῃ4}}] Ὀ6 Ηφπιοηδῇ :3 



39.27 “ΠπΠιΔηΥ 

49,21 -- 29 -ο » ἐχεβίεἴ τοηθενυς. 70 

49 ἀπ .4}}. γιαἰπρ-Βεαϑῖθ, οἱ Πεοθοβ δηάὰ 41] πεὴ οἵ νγ, δᾶγ8 {πε 

Ιοτά, ΤΗνΗ. 

Φεπεταῦ ξοπεβισίοι. 

21 ΗΓ ν} 1 πιδηϊξεσῖ ἢν ροίογτν δπιοὴρ πε παίίοηβ, δπα πᾶν 

5041} 411] 58εεὲ {πε τεαιυμαὶ! ννῆϊοἢ 1 ᾿ηῆϊοῖ, δὰ ἴῆε ἢδηα ψ Ποῇἢ 

221 ἰαν οἡ ἴῆεπι. Τῃε Ηοιιξε οἵ ἴϑγαεὶ, ἰγοπὶ παῖ ἀδὺ οη, 5]! Ὀὲ 

23 σοηνϊηςεα [Παΐ 1 δηϊ ηνη, ἴἢεῖγ σοά." Τῆς πδῦοῃβ 5}4}] ἰεάγηῃ [ἢδι 

{πε Ηουβε οἱ Ιϑσγαεὶ ννεηΐ ἰηΐο σδρίνιν ἰοῦ {πεῖγ πίον, 9 Ὀεοδιιδε 

{πεν ννεγε υὑπίϑιἢι}] ἴο πιε; δηὰ 950 1 ἢιὰ τὴν ίαςε ἔτοπὶ {πεπὶ, δπὰ 

ἀεϊνεγεα {πὲπὶ ἰηῖο {πε παπᾶ οἵ {πεὶγ δαάνεγθαγιες, δἀηπὰ {ΠδῪ 41] (Ἐ]] 

24 ὈΥ ἴπῃε σνογά; δοοοζαϊησ ἴο {Πεῖγ ὑποϊδδηπθθβ δηα {Ππεὶγ γαπϑρτγεβ- 

5Ιοη5 1 τεαιμπῖεα τΠόπὶ, δἀπα πιὰ τὴν ίδος ἰτοπὶ {Πεπ].Ὁ 

25 Βυῖ πον, δαγβ ἴῃε [ογά, ἴΉΝνΗ, 1 ν}}}] γεϑΐογε ἴπεὶ ἰοσίιπες οὗ 

αςοῦρ, δηὰ ἤαᾶνε πιεγοὸν οὐ ἴῃἢ6 ννῆοϊε Ηουδε οὗ ἴδγαεὶ, δαπὰ 1 νἹ]] 

26 Ὀς |εαΐοιιβ ἴογ πὶν βϑαςγεα Ναηε.39 ΤΤῇῆεν 9}4]] ὀγσεῖν3 {ΠεῚΓῚ 5ῃδπ)δ 

αηῃα 4}1] τῆε (δι ]εϑϑῆθθ5 Ιοἢ ἴμεν πᾶνε αἰθρίανεα ἰονναγά πιε6, 

ἤθη ἴποὸν ἀνε ἴθ πεῖὶγ ονὴ ἰαπα ἴῃ βεσυπῖν, ἢ ποης ἴο πηᾶκε 

27 {1Π6πὶ αἰτγαϊἃ, ψἤεη 1 Ὀπησ ἴπεπὶ Ῥδοκ ἴτοπι {πε παίϊίοης δηά ραΐπεγ 

1π6πὶ ἴτοπὶ ἴῃῸ6 ἰαπᾶάς οἵ {πεῖὶγ δπεπηεβ, δἀπα πιαηϊΐεδῖ τῦν σης, 

28 [πγουρἢ ἴπεπὶ, ἰῃ ἴπε σἱσῃΐϊ οὗ {πε΄ παϊϊοηβ. Ὑῆαν 5141] υπάεγϑίδηα 

(παῖ 1, ΙΉΝΗ, πὶ {πεῖὶγ σοά,ῃ τῇ (ῃαῖ 1 σδιβοεα {Πεπὶ ἴο ρσοὸ ἰηῖο 

σαρτν!ν ἀπιοηρσ ἴπε παίΐίοῃϑ, Δπηα ἴπεῃ ρσραΐπεσγεα {πεπὶ ᾿πῖο τῃεῖὶσ οννη 

29 ἰαπά. 1 ν"}}} πὸ ἰοῆρεγ ἰεανε δὴν οἵ {πΠεπὶ ἴπεγε, ΠΟ δὴν ἰοηροῦ 

ἢϊ4ε πὶν δος ἰγοπὶ {Πεπ|,55 ἤθη 1 514}1] ἤᾶνε ροιγεὰ οὐ πιγ 5ρίγιῖ" 
οη ἴῃς Ηοιιϑε οἵ ϑ5γδεὶ, βϑᾶγβ ἴπε 1 οσγὰ, ΪΉνη. 

με ο 

25 
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71 -«αϑεέρο» εβίεἴ καϑθθοι.--- 40,1-9 

ΚΣ υί απὸ (βεδαίοια (βεεοπσέτμεέοι 
(σμπαρίθιβ 40 - 48) 

ζΖθε πέινυ ζΖεηιρῦε 
(40, 1-47,12) 

Ἵκίτοδιιςείοι. 

Ν τἢς {νεηῖγ- ΜΠ γεαγὶ οὗ οἱἵἦ σαρανιν, ἰη πε «βγοῖ πηοηίῇ»,͵ οἡ 40,1 

{πηε τε ἀν οὗ ἴῃε πιοηίῃ, ἴῃ πε ἰοιυτγίεεηίἢ γεδῦ δἰζϊεσγ {πε 

τακίησ οὗ τῆς οἷΐν, οἡ ἴπαϊ νεῖν αν [τε Ὠαπᾶ οὐ ΪΉΝΗ νναβ ἰαιὰ 

Οἡ πιε, δηά Ης Ργουρῇῃξ π|ε," ἴῃ ἃ αἰνίῃε νϑίοη «-»,35 ἴο [ῆς ἰαπά οἵ 2 

1ο ἴϑγδεὶ, δπα δεῖ πὸ ἀοννῇ ἸΡροὴ ἃ νεῖν Πισῇ πιοιιηΐαίη,4 ν οτεοη ννὰ5 

ἃ οἰΐϊγ-.ι κε πια55 οὗ Βυμ]αϊηρδ5" «-ορροϑιῖε πιε». ΤΗΠεῦ Ης Ργοιρῆῖ 3 

ΠΊ6, δηά {πέτα ννὰβ ἃ πιᾶὰῃ ψνῆοβε δρρδαγδησε ννὰβ ἴκΚῈ ὈγοηζΖε, ἢ ἃ 

βαχεη δ ̓ ἴπε δηά ἃ πιθαβδυγηρ-τοα ἴῃ ἢ5 Παπα, δηὰ ἣε ννὰ5 βίδηάίηρ 

'ἴὴ ἴῆε ρσαΐενναν.9 Τῆς πΊδη αι ἴο πὲ: ϑοη οὗ πιδη, Ῥεῃοὶα νυ 4 

15 1πΠ|ὴ6 ὄγεϑ, δηὰ ἤδαγ ψ ἢ [Πϊη6 δαῦϑ, δἀηα σῖνε Πεεα ἴο 41} ἴῃδϊ 1 

541} σῆον ἴδε, ίοσ ἴο {πε ᾿πῖθης παῖ ἴπου 5ῃοιϊάσςε Ὀ6 σῆονπ τἴ 

ννογί ἴῃοι Ὀγοιρῃς Πιῖπεγ; ἀδοίαγε 411 παῖ ἴοι βεεϑσῖ ἴο {πε Ηοιιβε 

οἵ ϑ9γδ6].᾿9 

Ζβε επείτοεθίπα (αἴ, 

20 ΝῺ Ὀεῇο]ά, ἃ νν]] εποϊοβίηρ ἃ [επΊρίε; δηά ἴῃ πε πιδη 8 Παπά 5 

ννὰ5 ἴπε πιδαϑυπηρ-τγΟα 5 Χ συδιῖϊ5 ἰοησ, ἴῃς σὐδι6" Ρείησ δα] 

ἴο ἃ ουὐδιῖ δηά 4 δαπηα- γοδαάςῃ, δπὰ ἢς πιεαϑισγοα (6 Ὀγοδάϊςῃ οἵ ἢ6 

νν 41} οὴς τοά, δπὰ [5 πεῖίσῃϊ οης τοῦ. 

ἄκος Ὁκέεν δαέεξιναρ. 

25 Ε «Φγουρῇξϊ π|6»} ἴο ἴῃ6 εαϑδὶ σαΐενναυ,᾽3 δἀῃηα δϑοεηαδα [15 βἴερϑ, 6 

ΔηΔ πιοαϑιιγοα τὴ6 {Πγοϑῃοϊὰ οὐ [6 ρσαῖα οὔβ. στοὰ νας." 

Τῆς ρσυδγα-ΓοοΠΊ5 5. ΕΓ οἠς τοὰ ἰοὴρ δπαὰ οπὲ τγοὰ ψιάςε; Ρεΐννεδ 7 

ἴτῆε συδγα-τΟοοπῚ5 ΕΓ δρᾶσθβ οἵ ἔνε ουδιίῖ5; ἴῃς [Πγοϑῃο]α οἵ [πε 

σαΐς, δ ἴῆε νεβίρι]ε οἱ [πε σαΐε αἵ ἴπε ἱππεῖ επα, ννὰβ. οὔς τοὐ 

30 «ΨΙε.:. ὅ».. Ηε πιεαϑιγεά ἴπεῸ νεϑίριε οὗ ἴῃς σαΐενναν εἰρῃξϊ ουΡ!ῖ5, 9 

ἀμαδιοξηβο...--ςς-- 

40,1 “1 Π6Γ3 2 ῊΞε: ὑτζγουρῆϊ πιε2 
Ὶ 

6 "δῃηὰ οἠθ {πγοϑῃοϊαὰ οὴς τοὰ νας 14 
Ε 

8 ὁ φηά πε πιραϑιιγθαὰ ἴῃς νεϑϑίθυ]6 οὗ τῃ6 ρσαΐθιναν νη, ομθ τοα τό 



40,10 - 25 --“αθεθ» δςεβίεῖ «Θηβοι.--- 72 

40 Δη6 ἰἴ5 Ἰαπὶῦ5 ἴννο ουδὶϊ5; ἴῃς νεϑῦρυϊε οὗ τ{πε σαΐενναν ννὰβ αἵ ἴῃ 

10 ἴπηθῦ απ. Τῃε ρσιυαγά-τοοπ οὗ ἴπε εαδὶ σαΐεννδ ννεῦε ἴἤγεε. οἡη 

δδοῦ οἰάβ, {πε6ὲ ἴἤγεε ἢανίηρ {πε ϑαπΊεὲ αἰπηεπϑίοηβ, δΔηα ἴῃς ραϑίθγς 

τι Οἡ Ροΐῇ 51465 ννεγε οὗ οπὲ πιεαϑιγεπίεηῖ. Ηε πηεαϑυγεα [6 ἢ 

12 οὗ ἴἢ68. ἀοοΥῦ οἵ [ἢε ραΐενναν ἴδῃ οὐριῖ5.. ὙΠεγε ννὰβ ἃ 51} ἰὴ ἰτγοηΐ 

οὗ ἴπεὶ σιυάδγαά-ΓΟΟΠπΊ5 οἠς σι «846. οἡ ἐδοῇ 5146, δπά ἴπε ρσιδγά- 

13 ΤΟΟΙῚ5Β ΨΈΓΕ δἱχ οὐδιῖ5 οὐ δδοῇ δἰ4θ. ΗἊ πηεαϑιιγεαὰ [ἴῃς σαΐενναν 

[τοπῇ τοοί ἴο γοοῦ" οὗ ἴῃε σιιαγά-γοοπὶβ τπννεηϊγ-ῆνε οὐδὶῖ5 να, νάἄοογ 

14 Ορροϑίῖς ἀοογι.9 Ης «πδαϑυγεα» [ες «νεσίδθιϊε τνεηΐϊν» ουὐδιῖ5, δηὰ 

Δα)]οἰηησ ἴῃς «νε5Έθι16» «οὗ ἴῃς σαΐενναγ: ννὰβ ἴηε σουγί τουπα δροιϊ. 

15 «Ετοπ» ἴῃς ἰγτοηΐ οἵ {ΠεῸ δηίγαησε-οουτγί οὗ {πε σαῖς ἴο ἴῃς ίγοηΐ οὗ 

16 115 νεϑίιθι]ες ννὰ5 δῆγ οὐδ1]5. Τηε συδγά-ΓΟΟΠΊ5 ἀπ {Πεὶγ ρῥιΪαϑῖεγα 

ἢΔ4 ἰατΕςε νιπάον5᾽ ψΠη [πε ρσαΐενναν τουηα ἀρουΐ, δηα 50 ἴῃε 

«5 υ]6» 826 νψίηάοννβ γτουημαὰ δροιΐ νι πη; δηα Ῥεϑιάς [5 ͵8π|05 

σἵοοα ραδἰπι-ἴγεεϑ. ̓" 

Ὁμέεν ἔομτέ απὸ οέβενς Ὁμέεν Φαίειναρα. 

17 Ἑ ὑχγουρῃϊς πιὸ ἱπῖο ἴῃς ουΐεγ οοιτί,, αηὰ Ἂπεγτεὲ ψεγε [8]]}ς 

ΔΠηΔ 4 ρᾶνεπηεηΐ πιδάε γουπὰ δρουΐ ἴἢε σουτγῖ, {πΠ|τν Π4]}5 

18 ἰγοητηρ οὐ ἴπε ρανεπηεηπῖ. Τῃε ρανεπηεηΐ ψὰ5 οἡ ἴῃς 5146 οὗ {ῃε 

σαΐεννανγθ, 15 Ὀγεδαῖ νὰβ εαϊδὶ ἴο ἴῆειγ ἰεπρίῃ; [15 ννὰ5ϑ ἴδε 

19 ἰονεῦ ρανεπιεηὶ.3 ΗεἜ πιεαϑιυγεα (πε αἰδίδπος ἰγοπὶ ἴῃς «1ηΠ6γ- ἰγοηῖ 

οἔ ἴπε ἰοννεγ σαῖε ἴο ἴδε οιεγ ἰτοηΐ οὗ ἴπεῸ ἰππογ σουγῖ οἠς πυπατγεά 

οὐ115.395 

20 «Ης Ῥιουρῆξϊ π|εὲ- ἴο ἴπε πουῖῃ 5 σαίενδαν οὗ [πε ουζΐζεγ οσουτῖ 

21 «ΔΠ6» πηδαβιιγεὰ [5 ἰεησίῃ δηά ἰἴ5 Ὀγεδαῖῃ; τ παὰ ἴῆγεθε. συατγά- 

ΤΟΟΠῚΒ Οὐ δδοῇ 546; [15 ρ]]αβίεγα δηα [5 νεϑῦρυϊες σογγεϑροπαθδα ἴο 

τῆς πιρασιυγεπιεηΐ οὗ ἴπεῸὶ ἢγϑοὶ σαῖε; 115 ἰεησίῃ ννὰς βῆγν οὐδὶῖϊ5 δπά 

22 ἰῖ5 Ὀγοδάςζῃ {νεηΐν- ἔνε οὐδιὶῖς; ἴ5 ψιπάονν5 δηα 15 νεϑῦρθιε πα [15 

Ραἰπι-ἴγεες ννεσγε οὗ ἴΠε ϑ8π|6 αἰ ΠΊΕ Π5οἢ5 85 ἴθοβθε οἵ ἴῃς εαϑὶ ραῖθ; 

23 ϑένεη δἴερβ ἰεὰ ρ ἴο ἰΐ, δηπά 15 νεϑίθι}]θ ννὰ5 «νη». Τἤετγε ννὰ5 

ἃ ρΡαΐενναν ἴο [ἴΠ6 'πποσ σοιγ ορροϑῖῖε {πε ποῖῃ ραΐενναν, «ἴκὲ τῆς 

ϑαΐενναυ» οὐ ἴπε εαϑῦ; δηὰά 6 πιδαϑιιγοα ἰτοπὶ σαῖς ἴο ρσαΐῖε οὔς 

Ὠυπατεα ουδιῖ5. 

24 ΊΤΠοη ἢς Ὀγουρῆξς πιὲ βουϊηνναγα,".5 δηὰ ἴπεγε ννὰβ ἃ ραίΐε οἡ ἴδε 

βδοιιῃ, δηαὰ ἢὰς πιηϑασυγοα [5 14 πὴ δηα ἰἴ5 νεϑριϊε; τῆς αἰπηεηϑίοηβ 

25 ΜΟΙ [6 ς4πΠ1|6 ἃ5 ἰη {πε οἴπεοις. [{ἰ δπὰ ἰἴς νοϑεθι ες μαὰ νυἱπάουνς 

φμϑαζϑϑξηβο..----- 

40,11 “ἴῃε νἱάτῃ οὗ ἴῃς ναΐθνναν ννᾶὰς {πίγίθοη οὐδ᾽ 17 
“ 

Ι9 “οη ἴπε εβαϑὶ δηα οὐ ἴῃ ποιῇ 

5 

15 

30 
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τουπμα δροιῖΐ {κα τἤοβε οἵ ἴῃς οἵπεοσγ σαῖεϑ; ἰἴ νας δὴν οὐυδιῖ5 ἰοησ 40 

δηα {νεηϊγτ-ῆνε οὐδιῖϊ5 ψιὰ6. [115 βἴαίγναν πᾶὰ ϑδανεὴ οἴερβ, [5 26 

ναϑίθυ]ε ννὰ5 «ΜἸΓΠ1η», δηαὰ ᾿ἴ Ππαα ραϊπ)-ῖγεες θεϑιάε [5 απι|ῦ5, οἠς 

ΟἹ εδοῇ οι68. Τθοσε ννὰς ἃ σαΐενναν ἴο ἴἢε ἱπηεῦ σοιυτῖ οὐ [πε 27 

δοι ἢ, δηα ἢες πιεαϑιιγεα ἴτοπὶ σαῖς ἴο σαῖε" οπε δυπαάτγεα οὐ 15. οι 

ἥκπεν δοιιτέ. 

Ι1 σαΐενναγβ, ϑαςτγίῆςϊαὶ] Ταῦϊεβ, ἀπὰ Ῥηδϑῖϑ᾽ ΗΔδ]15. 

ΗΕΝ πε Ῥγοιρῆϊςζ π|ὲ ἴο ἴπΠεῸ ἱππεῖ σουγί "7 αἵ {πε δοιτῃ σαῖε- 28 

ΨΥ, ΔΠπ6α πηεαϑιγεὰ ἴπΠῸῈ βοῇ ρσαΐενναν; ἴῃς αἰπιεηϑίοηθ ΨΈΓα 

το ἴποβε οἱ ἴῃς οἴπετο; [5 ρσυδια-τοοπιβ, ρἰἰαϑΐεγθ, δηα νϑϑίθι!ε γεγα 29 

οὗ Κα 512Ζ2. ἢ {πεῖγο, ἴ δηα ἰΐ5 νϑϑῦρθιϊΐϊε πα νὶημάονν γουηὰ 

δρουῖ; ἰἴ ννὰβ. Πῆγ οὐδιῖ5 ἰοησ δπὰ ὑνψεηίγ-ῆνε ουδιῖ5 νας ;" 115 31 

νεϑῦριε δος τῇς ουΐεῦ οουγῖ, ἴπεὲγε τνεγε ρϑὶπη-ἴγεεϑ Ὀεβίας 115 

͵4π|05, δηα [15 ϑἴδιγιναν ἢδα εἰσῃϊ οἴερϑ. 

15 Τἤοη ἢς Ὀτγουσῇῃῖ πὲ ἴο ἴῃς εαϑὶ δ4ε οὗ ἴπε ἱπποῦ οοιγῖ, δπα 32 

Πιεαϑιγεα {Πῃ6 ραΐεινναν, νῃοἢ πα τῆς 54πὶὲ αἰϊπηεηδίοηβ 85 ἴδε 

οἴπετβ; ἰ|ἴ5 σιυδγα-Γοοπ5, ρ ] δῖος, δη νεϑῦθυϊε νεῦα οὗ {κὲ 5|Ζε 33 

ΜῈ τΠοῖτγϑ, τ δηα [5 νεϑίθιΐϊθς Παὰ νιιιημάοινθ γτουηα δροιῖ; ἰἴ ννὰβ 

Βῆγν ουδίϊ5 ἰοησ δπά {ννεηϊγ-ῆνε οσυρὶϊ5 Ψιά6; [5 νεϑίίθυϊας ἰβοβα {ΠεῸ 34 
20 Οὐΐεγ σουγί, μετα τνεῦα ρϑἰπι-ῖγεες θεϑίας [5 14 Π|05, τοὔδ. οὔ εδ0]} 

δἰάθ, δηά 115 βδἴδίγνναν ἢδα εἰσῃϊ κἴερϑ. 

ΤΠδη πὲ ὑγοιρῃΐ τὴες ἴο ἴπε ποιῖῃ ρσαΐενναν απηα πιδαϑιγαεα ἴἴ; 35 

τῆς αἰϊπηοηβίοηβ ἵνεῦε [6 ϑαπὶ6Ὲ 8Ἃ5 Ὀείογε; [5 σιιδγα-γοοπΊβ, ριαϑίεγϑ, 36 

Δηα νεϑῦθιϊθς νοσγο οὗ ᾿κΚ οἰζε νι ἢ τηὴῸ6 οἴδοῖϑν, [ἴ "απηα 15 νοϑῖ- 

25 Ὀυΐει Πα ψίπάοννς τουπα δδοιΐζ; τἴ ννὰ5 δὴν ουδ|ῖ5 ἰοησ δἀπὰ τινεηίγ- 

ἤἥνε οἰδιῖ5 'τνι6, 115 -νϑϑίρθι}]6. ἰδοθα [τῃῆ6 οιει σουτγῖ, ἴΠογῸ ΟΓΟ 37 

ΡΑἰπι-ἴγεα 5 δόβίας [5 ͵απηρῦϑ, ᾿οηθ: οὐ δδοῇ ἰ4ε, δηᾶ [5 οἴδίγνναυ 

Πδά εἰσῃςϊ ϑἴερϑ. 

ΤΠετε νὰ ἃ ομαπιρεγ9 ννῆοθο ἀοοῦ ορεπεα ἱηΐο ες «νεβίθι}6» 538 

30 οὗ [ῃε6ἰ ραΐενναν,35"9 ἰὴ ΨὩΙΟΠ τῆς Ὀυγηϊ-οἤδπιηρ νγὰθ νναβϑῃθα.3) [Ι 39 

[ῃ6 νεβίριϊς οἵ ἴπΠε6ὶ σαΐενναν ἴῆεγε ννεγε ἔἴννο ἴδ0]6ε5. οἡ εδοῇ 5166, 

οα ΠΏ πε Ὀυτγηί-οἤεγίηρ,3 τῆς ϑιη-οἤεπησ, δηα ἴῃς συ] -οἤσγιησ 

εΓῈ δἰαίη; οιϊϑιάε 33) (ἢῆς ἀοοῦ οἱ πε σαΐειναν οἡ ἴῃς πούίἢ νεγε 40 

ἴνο 0165, ἀπ οὐ τῆς οἴδεῦ σἱάβς οἵ ἴπε νεβίθιϊε οἱ ἴῃς σαΐενναν 

ἡμϑεσθϑθηξο..----- 

40,27 “5ουςΠυνατα 326 

᾿ ννθ 48 

30 9 δηά {πόῦὲ ννεῦα νεοϑτθυΐϊος τουπα αροιῖ, ᾿νοηῖϊγ-ῆνο οὐδ] 15 ἰοὴς δηά ἔνθ συθὶῖ5 
ΕἹ 

40 οπΠΘ νῆὴο ρΚοθβ ὕὑρΡ ἴο 



40,4: 

47 

48 

49 

4τι,1 

40, 42 

40,41--41,2 -“ἰοθέθ» ἔχεβίεἴ «ον δοι-.-- 74 

ἴνο ἴδῖες, «παῖ 15. ἰογ ἴ40]65. νη δηα ίουσ ψιπουϊ {πε ρσαΐενναν, 

“ἢ 411}. εἰσῃΐ (40]6ε534 οἡ ννῆϊοἢῃ «ἴπΠ6ὶ δη1π|415. ννεγεὲ ἰδίῃ. ὙΠογε 

ὑγεῖο αἷςφο ίοιιγ ἴδῦ]ος 35" οὗ ἤεοννῃ σἴοῃμθ, οδοῇ ἃ οὐδιῖ δπαὰ ἃ μδμαϊΐ 

ἴοηρσ, ἃ οὐδ᾽ δηὰ 4 ἢ] Ὀγοβδά, δπάὰ ἃ οὐδιῖ πίρῃ, οὐ ψ ἢ Ψεγε 

ἰαῖϊὰ τἢ6 ᾿:πϑίγυπιεηῖβ υ5ε4 ἰὴ 5ἰανίησ ἴπε6ὸ Ὀυγηϊ-οἤεπηρς δπα [πε 

ὈΙοοάν οἤετγίησο; δπα τὈογάοδγϑι356 ὁπ. ἢαηα-γεδατῃ «ἢ να. ψνεγα 

ἤχεὰ νη οὐ ἴῃε ἴ40165 τουπα δρουΐ «ἴον» ἴῃς ἤδϑῇῃ οἵ τῆς οἤξεγηρ. 

ΤΠεη -ἢς Ῥτγοιιρῆϊ πὲ: οιζοίάς [πε σαῖε, ἂπᾶὰ ἴῃ ἴΠῸὶ ἱππεῦ 

σουγί ννεγα «ἴννο» ἢ4|5,37 «οηὴθ» ὉγῪ {πε πογίΐῃ σαῖς δοίης πε ϑουΐῃ, 

{π6 οἴπεγ ὃν ἴπε «οὐ» ρσαῖε ἰδοίηῃρ ἴῃ6 ποῦῖῃ. Απᾶά ἢὲε »αἰάὰ 

ἴο πὲ: ΤΠϊ5 Π4]1, νος ἢ ίαδοοϑ ἴῃεῈ ϑδουΐῃ, ἰ5 ἰοῦ ἴῃς ργεϑῖθ Ψῇο 

ἤᾶνα οἤαῦρε οὗ ἴμε πους,38 δηὰ τἴῃ6 41} ψνῃ ἢ ἴασεβ ἴῃς πογῖῇ ἰ5 

ίογ ἴπε ρηεϑῖβ ννῆο ἤᾶνὲ Ἵσἤαγρε οἱ ἴπε αἱΐασ; {πεν ἂὔὲ ἴῃς Ζϑαοῖ- 

[ἴ65, ἴποβε οὐ {πεὶ 1 ενιῖϊεβ ΠΟ πιᾶν σοπΊα ποαῦ ἴο ΪΉΝΗ ἴο 56ζνε 

Η!π1.3 

Απᾶά πὲ πιηεαδυγεά τῃ6 σουτγῖ,Ρ οὴς Ὠυπαγεά ουὐδὶῖ5 ἰοησ δπά 

οὔθ Πυπαάγεα ουδιῖ5 Ψψίάε, ἂπ εχᾶςῖ δηιᾶγε. Απα [πε αἱζδγ νναὰβ ἴῃ 

ίτοηῖ οὗ (ῆε Τεπιρίε. 

Φβε (ϑοτεβ οἵ βε δενμιρίε. 

ΗΕΝ [ἰε ὑγοιρῃῆζς πὲ ἴο {πε ροσοῇ" οὗὐ τῆς Τεπρίε, δπὰ 

τηδαϑιγεά ἴπεῈὶ Ἰαπὶρς οὗ {πεὶ' ρούοῇ οὐ εαςῇ 5146 ἢνε οι ῖ5 

«(ἢ Κο; τἢ6 νι ἢ οὗ τῃεῸ εδηΐγδηοθ νναβ -ουγίδοη οὐδιῖ5, ἀπά τἢῃς 

Ἰ4π|ῶὸα οὗ ἴῃῇε εδηΐγαποας ννεγα» [ἢγες οαδιῖ5 «ν]8Ὧ36. Οἡ δαοῇ 5166. 

Τηε ἰεησίῃ οὗ τῆς ροόύὸῇ νὰ ἰνεηΐν οἰρὶῖϊα, απὰ [5 Ὀγεδαάτῃ 

«ἴννεϊνε» οὐδιῖ5; [ἢ6 αβοθηΐ ἴο ἴἴἃ ννὰβ ὈΚνΡ «ζ6η» 5δἴερθβ. Απᾶ [πε 

͵4π|0985 Πδα ρ]|αγ5,45 ομῈ οἡ δᾶςσῇ 5166. 
θ 

ὅ8ε (ῖανε. 

ΗῈΝ πε ὑγουρῇῃϊς πὲ ἴο ἴπε πᾶνε" οοὗ ἴπῃε ΤαπΊρῖθ., δπα πιεᾶ5- 

γε τῆς Ι4πὴ|ὴ5 οἱχ Ἵσπδιῖ5 {ῃϊο Κ᾽ οὐ δδοῦ “6. Τῇε ν ἢ 

οὗ ἴῃῆε ἀοοῖ νᾶ ἴθη οἰριῖς, ἀηὰ τῆς 5146- νὰ] }]ῖς οὗ [6 ἀοοῦ ννοόγα 

ἥν ουδιῖ5. οὐ ἐδοῇ 5166. 

Ης πιοαϑιγεα [5 ἰεησίτῃ ἰογῖν συδὶῖ5 δηὰ [15 ψΙἢ ἰννοπῖν οὐδ. 

“ἰοῦ τῆς. Ὀυγηϊς--οἤδπηηνς 44 9 'πποῦ 41,1 "ἴῃς Ὀτγοδαϊῃ οἱ ἴῃς ἴοπηὶ 

20 
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ὅθε Ἀοῦρ οἵ Ἰδοϊεεα. 

ΗΕῈΝ πε οᾶπὶὲ ἴο [ες ἱππεῖ τοοπΊ,3 δη τηδᾶϑιιγοα [ἢε ΔΠῚ 41, 3 

οὗ ᾿ἴ5 ἀἄοοῦ ἴνο οὐδιῖ5 «[Π|ς Κι, ἀπα τῆς «νι ἢ οὗ [ες ἐοοῦ 

ΒΙΧ συδιῖ5, ἀπά ἴπῸ6ὶ να (ἢ οἱ [ἴ5 «“4π|ῦ5. βενθὴ οὐριῖ5. Ης πιεα5- 4 

5 υτοα 1ἴ5 ἰεησίῃ ὑννεπίν οὐδι115 ἀπα 15 Ὀγεδαῖῃ ἰννεπῖν ουδιῖ5. τη ἰγοηΐ 

οὗ ἴπ6ὸ πᾶνθὲ. Απά ἢε οαἱά ἴο πὲ: Τῃ15 15 {πὲ Ηοῖὶν οἵ Ηοϊιεϑ. 

ὅθε ϑίοε-  εἴϑα. 

ἘἙ πιραβισγεαά ἴῃς νν8]] οἵ τῆς Τεπιρὶς ϑἱχ οὐυδιῖ5. «[ἢϊο 0. Απά 5 

[πε “πίεσίοσ. να οἱ [{ΠῸ 5ἰἀ6-5σἰγυσΐαγε 4 ννὰθ ίουγ οὐδ 5 

ιο τουηά δροιῖ ἴῇῆε Τεπιρίθ. ὉΤῇε 5|46- 6}}|5 ννεῦε ἴῃ ἴῆγες δἴογίθϑ, 6 

τὨγτνγ οὐ εδοῇ ϑΐογυ. Τμεῦε Ψεγε «-γεραϊεπηεηΐϑ» 411 δύοιηά ἴῃ τῆς 

νν 411] οὗ τῆς Τεπιρὶς ίογ «ἴῃε οἰβίβ οὐ τῆς ςο]]ς ἴο γεϑῖ οἡ, 50 [δῖ 

ἴπεν δῃου]ὰ ποῖ Ὅς ἰηϑεγῖεα ἴῃ [ἢ νν8}} οἵ ἴῃς Τεπιρῖε. Τῆυβ τῆς 7 

εἰηἴεγίοῦ. ΜΙ οἵ [ἢς ςε}}15 ἀπούεαβεα» 85 ἴπεν ψεηΐ ὕρ, «ἀοοογάϊησ 

15 ἴο ἴμε6 επηἰαγρεπιεπὶ οἵ (πε τεραϊεπηεηῦ ὑρνναγά τοιπὰ ἀροιΐ {ῃε 

Τεπρ 6." 

ΤΠετε ννὰβ δὴ δϑοεηΐ «τοῦ» ἴἢε ἰοννεῖ σἴογυ ἴο {πῸ6ὶ πα αϊΐο, 

Δη4 γοπὶ ἴπΠεὶ πη αἶα ἴο ἴπΠ6 ὕρροτ..’ Απα δτγοιπα {πε Τεπιρὶς ννᾶϑ5 

ἃ Γαϊϑεα ρἱαϊίογπι), {πε ἰουπάδζοη οὗ [Πε 5146- ε]]5, ἃ ἰοὴρ το διρῇ, 

20 [ῃαϊ ἰ5, σἱὶχ οὐδιῖ5 πὰ «ἰχ» ῃαηά-γεδάϊηῃς., Τῆς ουΐεῦ νν4]}] οὗ {πε 9 

5146-σἰγασίιγε νγὰ5 ἥνε οὐδὶῖ5. «1Π|ς Κι, ἀπ [δὲ ρατγῖ «οὗ τε ρ]αϊογηι.: 

Ιεϊ υὑποονεγεα «νὰ ἧνε οὐδ115. «Ψψ|46.. «Βεΐνεοῃ» τῆς “6115 δηά 1ἢς τὸ 

σΠμαπθοῖα ννὰ5 ἃ βδρᾶςε οἵ ἔνεηΐν οὐδιῖ5 τουηά ἀροιῖ. Τῆς ἐοογ-8» τι 

οἵ [πε 51: 4ε-ϑγυσζυγε ορεπεα οἡ ἴῃ τποονεγεα ραγῖ «οὗ ἴῃς ρῥἰαϊίογπι», 

25 οὔθ. ἰοναγάὰ ἴπῸ ποῖ πα οὴς ἴοναγά [ἢες βδοιίῆ, τῃ6 ἢ οὗ 

ἴῃς ὑἀποονεγεὰ ρα νγὰ5 ἤνε οὐδ ῖ5 τουπα δροιῖ. 

Τῆς δυϊΠάϊηρ 5. ν Πςἢ ἰβοεα (πε ἐγοᾶγ. Ταπηρίε-οουτγὶ οὐ πε νγεϑί 

ννὰ5 ϑενθηΐυ οὐδιῖ5 νίᾶς, [5 νν4}} ννὰβ ἥνε συριῖϊ5 (Ποῖ, ἀπὰ τἴ ννὰβ5 

ηἰπεῖν ουδίῖ5 ἰοηρ. 
30 ΤΒδη ἢ πιδαϑιγεαὰ τῃ6 Τοπιρὶθ οὴς δυπάγεα ουδιϊ5 ἰοηρ, δπὰ 

{ῃῆε Τεπιρίε-σουγ ἢ [ἢῈ «ννεβῖς ὈυΠ]Παΐηρ ἀπαὰ 15 νν 415 οὴς Πιη- 

ἀγεὰ οὐδιῖ5 ἰοηρ.7ῦ 7Τῃε νάϊ οἵ ἴπε δαβδί ἰστοηΐ οἵ ἴῇῆς Τεπιρὶς 14 

τορεῖμεσ ἢ της Τεπιρίε-σουγὶ ννὰβ ομεὲ ἢυπατγεα οὐδρι15.25 ΤΏφρη ἢδ 155 

τλεαϑιγοαὰ τῆς ἰεηρίῃ οὗ [ἴῃε «ννεϑῖς ὈυμΠαΐηρ ἴῃ ἴοης οὐ [ἢ6 γϑᾶσ 

35 ΤεπΊρίε-σοιγῖ, δηα ἰἴ5 ρα]! ογίαϑιϑ οἡ Ῥοΐῃ 5465, οπς ἢυπαάγεα οὐδ ϊ5. 

[5..) 

μπῇ 2 

μαϑ 3 

᾿» 

ἀμϑεξοχειηβο.. ---ς-- 

41,7 “τῃογοίογε ἴπθγα ννὰ5. νι ἢ ἴο ἴπΠ6 πουδο ἀῦονε β το ἴῃς πιά ας 
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7κέεντίον οὔ ἐβε ζεπιρίε. 

41,155 τ6 ΗΕ πᾶνε -Ὧη6- {π6 ἱππεῖ τοοπὶ δηὰ πε -ρογοΐν»" [ γεγα «ρϑηεῖ- 

66,19 δηᾶ 4]1] {τες δα ιἰαισοαν τ τννιηπάοννα τουπα ἀροιῖ. «Τῆς 

Τεπρίες νὰ Ἴοονεῖεα» ἢ Ψοοὰ τοιυπὰ δροιΐ «[οπ|» [ῃ6ς ΠοοΥ 

17 ἴο ἴπεῈ νπάονϑ' «πα ίτγοῃῃ» ἴπὸ ἀοού ἴο {πΠ6 ἱπΠΕῸῚ τοοπλὶῦ δηά 5 

ΜΙ Ποῦ .3 Οἡ 411 ἴπεῈ6ὶ' νν4}|}159 τουπά δροιΐ ἴθ [ῃ6 'ππεῦ τοοπὶ δηὰ 

18 ἰὴ «ἢε παᾶνο» ννεῖε Ἴσαγνεὰ (πεγιρθ δηα ραἰπιλ-γεαβϑ,;9 ἃ ραϑὶπι-ῖγεα 

βίδπαϊηρ «αἰνναν8. Ὀεΐψειη ἴνο (πεήιρ5. ΤπῈ Ὁμοῦ δὰ ἴνο 

19 ίδςεβ, ἴῃς ίαςε οὗ ἃ πιδῇ {υγηθα ἴο ἴῃς ραϊἰπ)-ῖσεεα οὐ οὴς 5ἰάθ, δηὰ 

[ἢεὲ ίαοςε οὗ 4 ἰίοη τιγηεὰ ἴο {πε ραἰπι-ῖγεα οὐ πε οἴπεῦ δ4ε; [6 Ὺ τὸ 

20. ΨεῖῈ οανεα οὐ 411] τῆεὲ Τεπιρίε τουπὰ δρουῖ: ἴγοπὶ (ῃς ἤρου ἴο 

{πΠῈὲ «τοοΐ» ἴῃ6 Οπεῦιθα δὰ ἴῃς ραϊΪπι-ῖγεεβ ψγεῦα οαῖνεα, Τῆς 

21 νγᾺ}1} οἵὁἨ ͵1πεῈ πᾶνε [ νψγὰ5 συδάγαηπριατ. "5 - 
22 {πη ἴτοπὲ οὐ {πε Ηοὶν Ρίδαςε "δ νγὰβ5 βοτηξιῃίηρ [Πᾶΐ γεβεπΊ]εα | δη 

δἰίαγ, «πιαάθ. οἵ ννοοά,:7 ἴπτγερ οσὐδιῖ5 Πιρῃ, ἴνο οἰδίϊ5. ἰοηρ, «-Δηὰ 15 

ἴνο οὐδιῖ5 ψιά6», 1 Πδά «»χο]εσηρ. σογηεῖβ, δηα 115 «0456» δηᾶ 51:465 

ψετα οὗ ψοοά. Απα δε δα ἴο πὲ: ΤΏϊ5 15 ἴΠηΠεῈὶ ἴδ 0 ̓]6 {παΐ βἴδῃαϑβ 

Ὀείοτε ΤΉ νη. 
23 ΤῊΣ πᾶνα δπᾶά πε Ηοὶν Ρίαοε "6 μά εδοῇ 4 ἰνο-ἰεανεα ἄοοτσ ;"8 

24 θοῦ ἰεαῦ παά' ἴψο ϑνηρίηρ ανίηρθν, ἵἴψο ἴο εαοῇ αοοῖ-εαΐ. 20 

25 ΟΠασγῦ5 δηα ραϊπι-γεες ψνεσα σαγνεα οὐ {πεπ]" ἂἃ5 οὐ ἔπε "νν8]15. 

26 ΤΠετε ννγὰ5 ἃ ψοοάεξεη χό᾽θ ἴῃ ἰγοηΐ οἵ πε ρογοῦ ψίμποιϊ. Απαά {πϑγα 

ΜΈΓ οἰοβοα ψιπάονα δπὰ ραϊπι-γεοα οἡ Ὀοίῇῃ 51:46-ν}}59 οὗ 1τῃε 

Ροσγοῇ." 

Φβαπιθετα ζον ἐβθε (ϑτίεσέσ. 

42,1 ΗΕΝ πε ἴοοϊκ πιὸ οιιἷἽξ. ἴο ἴδε οιογ οοιυγ Ὅη ἴπεῸ ποιίῃ, δπὰ 

“δησο. ἰοά πιὸ ἴο ἴπῃε οπαηθεγ-υ Παπρ νης ῃ ἰαοεαὰ (ἢε 

Τεπιρίε-σοιγ “οὐ ἴπ6 βουῖῃ.: δηᾶά τῆς ἢ[4]1}-υΠαηρ οα [6 ποιίῃ. 

2 "115 ἰεηρίῃ ννὰβ οὔὴὲ πυπαγεαά οὐδιῖϊσ, οη ἴῃς ποιῇ -8146., δηᾶ [15 

3 ΜΘ δὴν οὐδιῖ5. ΤΠΕεΓΕ ννὰβ ἃ [ἰεσ οὗ νρδ  θπαϑι 'ηῃ [πε {Πϊγὰ ϑδἴογυ. 30 

φρβεξξονῇο.-------- 

ΔΙ,15 “οὗ ἴῃ6 οουτί 17 ϑαηὰ [ἢ6 νπάἄοννβ ννεῦα σονογθοα δῦονα ΤΊ ΘΑΘΌΓΘ5 

20 ὅ οὗ τῆς. πᾶνα 21 “ ἀοοτ-Ροβῖ 24 ᾿ φαςἢ ᾿εαΐῇ μαά 

25 ἴοη ἴπΠ6 ἄοοῖβ οὗ ἴῃ 6. πᾶνῈ 26 ὁ δῃηὰ ἴῃς 9 446-ς6115 οὗ ἴῃη6 ἤουδε αδπά ἴπ6 ας 19 
- 

42,2 "ἷπ ίτοπῖ οἵ 
1 

3 “ἴὴ [τοπῖ οἵ ἴῃς τννοηῖν “οὐδ ]115. οὗἩἨ 1ἴῃ6 ᾿ῃποῦ σουτί πὰ ἴΠ 6 ρανεπιθηὶ οὗ ἴῃς ουΐοτ 

σουτγῖ 
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42,4 

16 
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Ιη ἔτοηΐ οἵ ἴπΠῈ Ἵπαπιρεῖθ ννὰ8 ἃ ραϑϑάρσε-νναν ἴδῃ σαδιῖ5 ννάε," δηα -οης 

ἢυπάγοα». ουδιῖ5 «ἰἴοηρ». ΤΠεῖγ ἀοοῖβ ννεῦγα οἡ ἴῃε ποῖ. Τῇε 

ΠρΡΡεΐ σμαπιθεῖβθ ἡγε 5ΠΊ8}|6γ «παη [ἢ οἴμεῖβ., {πῈὶ ἡρϑ!]οτεϑι νἀ πιίη- 

ἰϑῃίηρσι {ΠΕΙΓ 5|1Ζὲ ἴῃ σοπηραήβοη ἢ ἴπῸ ἰοννεσῦ δηὰ πιάαΐϊθ. ὍΤΠεν 

ψνοῦε ΡΠ ἴῃ τῆτες οἴοηεβ, ἀπά δα πὸ ρι]ἶαῖθ ἅκὸ [ῃ6 ρ11|ὰγ5 οὗ 

[ῆε -ουΐοι» .ἢ4115.;) Πεῆσε [ΠῸὶ ὈΡΡΕΓ 5ἴογιεβϑς Ψεῦα 5Π14}}|6γ ἔπδη (ἢε 

ἰονγεῦ δηᾶὰ τῆς πιάάϊε. Τῆς οιζεῦ νν8]1, θουπάϊηρ [Π6 σῃαπιραῦβθ οἡ 

[ἢς- 546 οὗ ἴῃς οιἴεγ σουγῖ, ἴῃ ἴτοηῖς οὗ ἴπεῸ6ὶ σμαπθεῖθ, ννὰ5 πῆγ 

οαδιῖς ἰοηρ, ἴπδῖ 15, ἴῃς ἰεηρίῃῇ οὗ ἴῃε Τσπδπθε- θυ] απρ οἡ [Πε 

Οὐΐογ οοιγί νὰ5 βῆν οὐδιῖα, Ψ ῃ6 τη ἰγοης οὗ ἴῃς Τεπιρὶε ᾿ἴ ννὰβ 

οης διπάτγεα οὐδιῖ[5. Βεῖονν ἴπεϑε σῃαπΊΡεσα ννὰ5 ἴῃς εηϊίδησε-νναν 

Οὐ ἴδε δαβί, ῇεη ἴπεν ννεῦε δρργοδοῃεα ίγοπὶ ἴῃς οιΐεγ σουτγί, δἵ 

τῆς. «-Ῥερτπηΐηρ» οὗ ἴδ «οιζεῖ» ννδ]]. 

Οπ {πε «οι» «α͵50., 1ηὴ ἰτοηῖ οἵ τῆς Τεπιρίε-οουγί πα {Πε 

«Ὧ411--υμ]άίηρ, {πεσε ννεῦα σμαπηρθεῖθ, ἢ ἃ ραβϑϑαρσέτ-νναν τη ἰγτοηΐ οὗ 

{πεπὶ; ἴεν ψεγα ϑ πη΄ το ἴπε σαι θεΥβ οἱ ἴῃε πογίῃ, μανίηρσ [6 58 π)Ὲ 

ἰδηρτῃ δηὰ νιαΐῃ, [η6 «54π|6- οχίῖβ δηα διγδηρεπιεηΐβ; δηα {ΠΕ ῚΓ 

ἀοογϑ' ννεγα οὔ» ἴηε δοιΐῃ; ἴπεῖε ννὰ85 ἃ ἀοοῦύ δ ἴἢε Ὀερίηηϊησ οἵ 

τῆς ννᾶν," ἴῃ ἰτγοηΐ οἵ [πε «ουΐει» νν8]1, οὐ {16 εαϑί ἃ5 οὔὲ δρργοδοῃεά 

{Ππεπὶ «ἴτοπὶ {πε οιεγ σουτίε. 

Τἤρδη ἢς δι ἴο πὸ: Τῆς ομδηροῖβ οὐ [τῆς πού δηᾶ ςοιτῇ, 

[Δςοῖὶηπρ ἴῃς Τεπιρίε-οουγῖ, αἵ ἴῇες ϑασγεὰ Ἴμαθεῦθ, ννπεγείη τἢς 

ΡΠ οϑῖσ ΨὴῸ δρρίοδοῦ ΙΪΉΝΗ 5}4}1] εαἰ ἴῃε πιοσῖ ϑδογεά οβεγπηρθ; 

{Πετε {πεν 514}} ἀεροϑιῖ πε πιοβῖ βδοσγεα οἤεγίηρϑ, ες σεγεδὶ οἤετγ- 

ἴησ, ἴῃε 5ἰπ- οἤεπηρ, δηᾶὰ {πε σιμι-οἤεγηρ; ίογ ἴῃς ρίδος 5 βδογϑα. ἢ 

(Πεασιιτεπιεπέ οἵ ἐθὲ τοβοῦς ζεηιρίε-ἐποϊοσιιτέ. 

ΑΝΙΝα βπηιβῃεά τῆς πιεαϑυγεμηεηῖ οὗ ἴῃε ἰῆπεῦ Τεπλρίε, μα 

ἴοοκ πὲ ουὖξσ͵ἴο ἴπε εαϑδί ραῖε, δηᾶ πιεαϑιιγεά ἔς ψνῇο]α 

42,4 

12 

15 

“«Ουΐοῖς ατοι.3 Ηδ πηραριγοα [ῃ6 ραϑφῖ οἰάδ" ἢἤνε οἢιπατγοαάαί «Ἑοδιῖς. «6 

Όν ἴπε πιεαϑδυσηρσ-τοα, Ηε «[υγηεα, δηα- πιεαϑιγεαὰ ἴπ6 πογίῇ 5ἰ4ς 

ἤνε Πυπαάτγεα" «Ἑσυριῖ5. Ὁν [πε πιεαβυσιηρ-τγοα, Τῃεδη πε τυγηεά ἴο [Π6 

νγεβί δἰάς, δηὰ πιεαϑιιγεά ἔνε δυπαγοα’ «οὐδὶϊθ. Ὀν ἴῃς τηραϑυτγίηρ- 

ἀπε ΈΙβο-------- 

“οὐ [6 ἰηϑι 6 12 9 αηὰ ἴῃς ἄοοβ οὗ ἴπ6 σῃπαιηδθῦς Πὶοἢ γΠ6 νὰν : : 

δ ῆθη {π6 ρῥγίοϑίβ δηΐου ἴπθη, ἴΠῸν 5141} ποί σὸ ουἱ ἰγοπὶ ἴπθ ϑδαποίυδγυν ἴο ἴῃ 6 
ουΐοῦ ςοιγίῖ, Ὀυϊ 5411] ἴπΠογε ἀδθροϑίὶ ἴῃ6 ρσαγπιθηῖβ 'ἰθ ννηϊοῇ (ΠΟΥ πηϊπίςογεά, (ῸΓ 
ἴηον δῖε βϑαοεά ; ἴπῈν 5141} ρυᾳΐ οἡ οἴει ρσαγπιθηΐβ δηα ἀρργοδοῦ ννῃαὶ ρογίαϊηϑ 
ἴο ἴῃ6 ρϑορῖε 

1 

“ὙΠ ἴῃς πιραϑυγηρ-τοά ἔγοάς 17 " τοας 19 “τοάς 

17 

19 
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42,18 τοὰά. Ὑπεγευροη ἢς ὐγπεαὰ ἴο ἴῃ6 βουϊῇ 546, πᾶ πιεαϑυγεὰ ἔνε 

20 δυπαάγε " «οὐδιῖ5. ὈΥ ἴῃς πιεαϑυπηρ-τοά. Οπ [δε ίουΓ 5465. ἢε 

τηδαϑιγεαὰ [5 ν4}} γοιπα δϑοιιΐ, ἢἤνε διιπαγεα «οὐδιῖ5. ἰοηρ δπὰ ἔἤνε 

Πυπατγεα «οὐδίϊ5. ννάς, ἴο τππαγκ ἴῃς Ὀουπάδλγν Ὀεῦννεεη [πε ϑδογεα δηά 

[ῃς6 ςοπηπΊοῃ. 

ἔπίένρ οὔ {θὲ βοτὺ ἱκίο ἐβὲ ζενιρίε. 

42,1.2 ΗΕῈΝ δε ἴοοϊκ πὲ ἴο {ῃε ραῖς" παῖ ίασεα {πε Βαξῖ, δῃά ἴο 

ἴῆε Ααἰοτν οὗ ἴῃἢε ἀοά οἵ ἴϑογαθὶ σαπὶὲ ίγοπιὶ ἴῃς Ἐδϑῖ,; δῃὰ Ηἰ5 

νοῖςε νὰ {κε ἴπεῈ δουπά οἵ πιᾶῆν νναΐεσϑ, δπὰ ἴπε εαγῃ 5ἤοης 

3 ἢ Ηἰ5 Ααἰογγ., Τῇε δρρεαγαποε" ΠΟ 1 σὰν ννὰβ {κε [ἢδΐ ννῃς ἢ 

Ι ςαἂανν ἤεη -Ης οδπιε ἴο ἀεβίγου ἴπε οἰζγ," «οὔ {κὰ [ἢδΐ Ψ ὨΙΓἢ 1 5ἂιν 

4 αἱ ἴπε πινεγῦ (μεραγβ 1 [6] οὐ τῆν ίαδοε. Τῆς ὟαΪοῖν οὔ ΪΉνΗ 

5 εηἰεγεά ἴῃε Τεπῖρὶε Όν ἴῃς εαϑδὶ σαῖε. Τπεη (τς ϑ5ριπὶ [ππεαὰ πε 

Ρ, δηὰ ἴοοκ πὶὲ ἱπῖο ἴῆε ἱππεῦ οοιυτγῖ, δηα ἴο, {ῃεῈ αἸἰογν οἵ 

6 ἴΉνΗ Ἰ]Ἰεὰ {πε Τεπιρίε.. Τῃεδη 1 πεαγὰ οπὲ βρεακίησ ἴο π|ὲ ἴγοῃιη 

7 τῆς Τεπιρίε, «[ἢς- πηδη5 πιεδηνν ας δἰδπαϊηρ Ρεϑιάς πε, δηά Ης “δια 

ἴο πὲ: ὅοη οἵ πιδη, «5 15» ἴπῸ ρἷαςε οἵ πην ἴῆγοπε, {ΠῸὶ ρίαςε ίογ 

τῆς 5ο16ὲ5 οἵ τὴν ἰδεῖ, ψῇεγε 1 ν}} ἀν εὶ] ἴῃ τε πιάςε οἱ ἴῃε ϑοῃς 

οὗ ]5γὲὶ] ἴογ ὄνεσ. Τῇῆε Ηοιβε οἵ ἴϑγδεὶ, ἴπεν δηὰ {Ππεὶγ Κίηρϑ, 

5Π8}}] πο πιούε ἀεῆϊε τὴν βαογεὰ Ναπιεε ἢ {πεῖὶγ τἀ ο]αῖγν,. ἀπὰ ν ἢ 

8 ἴπ6 οοῦρϑεβ οὗ {πεῖὶγ Κίηρϑῆ ὃν ρυζάησ {πεῖὶγ {Πγεβῃοϊα πεᾶὺ ΠΥ 

{Πγεϑῃμοϊά, δηὰ {Πεὶγ ἀοοτ-Ροϑσῖβ αἰοηρϑιάε οἵ πὶν ἀοοι-Ροβῖβ, ψἢ 

ΟἡἶΪγ ἃ νν8]}] Ὀεΐζννεθεη πὶὲ δπᾶ (ἢεηὶ, ἴῃ ἀεἤ]ησ πὶν ϑαογεαὰ Ναπηε 

Ὀν ἴμῃε δροπιιπαίίοηβ ὑπο ἢ {ΠεῪ σοπηπηῖεά, ίογυ ψνῃιοἢ τεᾶϑοη 1 

9 ἀεςξίγτογεὰ {Πεπὶ ἴῃ τὴν δῆσεῖ. Νον, ἰεῖ 1Πδπὶ γεπῖονε ἴμεῖγ τἀοϊαίγν 

Δηα [ἢε σοῦρϑεβ8 οἵ {πεὶγ Κίηρϑ ἰγοπὶ πε, ἴμεη 1 νν}}}] αἀννεῖ] ἴῃ {πε 

πιάσὲ οὗ {Ππεπὶ ἴοσ ἐνεγ. 

χβοτέαεοι. 

ῖ᾽ιο «ΑΝὨ- ἀο ἴπου, 85οῆὴ οὗ πιᾶῆ, δῇῆον (ες οιβε οὗ [Ιϑγαθὶ (δ 

1 Τεπρίε,»" «5 ἰογπὶ δπᾶὰ ἰἴ5: ραϊζεγῃη, «δΐ ἴπον πᾶν θ6- 

ἉΘΠαπηεα οὗ 4]}1] ἴ[ἢαὶ ἴπεν ἢᾶανεὲ ἄοπο; -ἀδβϑοπῦθε:- ἴμε Τειρίε, [5 

σοῃϑοίγιοίοη, [5 οχιῖς δηᾶ 19 δηΐγδησοϑ, δῃηα πιαΐίο Κηοννὴ ἴο {Πδηὴ 

411 115 ἰογπΊβ, ογαϊηδῆςεβ," δπα τερσιϊδιίοηβ;,; πῖε τΠ6πὶ ἀοννη ἰῃ {Πεὶγ 

ΘΙσῆς, ἴα ἴεν πᾶν οὔϑεγνε δηά ρεγζογμ 411] 115 ἰογπ)ιϑι δηὰ 

ΟΥΑΙ ΠΔΠΟ65. 

ἀιεϑε;ϑθαξε------- 

42,18 “τοάς 44,1. Φ1ῃ6 ναῖβ 3 "δηά 85 ἴπθῸ ἀρρθάᾶγδηςθ ὁ ἀηα Δρρϑάγδῃςθς 
1 

 “νῆρθη ἴπογ ἀϊ6:8 το {παῖ ἴΠ6Ὺ πᾶν ὍΘ ἀϑῃαπιεά οἵ {πεῖν ἱπαυ 65 11 "ἾΟὐπὴς 

μπῇ Ο 
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(Ξεαναξέοπα ζον ἐβε Φεπιρίς. 

ΗΙΘ 15 {πε ἰανν ίογ ἴῃε Τερῖθε. Οη [δε ἴορ οὗ ἴπε πιοιηίδίη 43, 12 

15 νοΐ τογΠΟΥΥ 514}} ὈῈ πιοϑὲ βϑαοσγεα. 9 ΤΏϊ 15 ἴῃς ἴανν ίογ 

τε Τεπιρὶε. 

«Ἀξίαν οἵ Οδιιπέ-οἤετίπα. 

ΗΕΘΕ ἃ ἴῃς τπηδᾶϑυγεβ οὗ (ες αδἰΐαγτ ἢ οὐδὶῖϊ5 οὗ ἃ οὐδὶῖ 13 

Δηα 4 ᾿παηπα- γεδάϊζῃ: Ἂ60ῷ{π6. Ῥᾶ56 514}} θῈ οπὲ Ἴσυδιῖ «-Πὶρἢ» δηά 

οηα οὐδ᾽ νάς, ψ ἢ 4 Ὀογάθγ δγουπαὰ [5 εὐρὲ ἃ σϑρᾶὴ ψί46. Τῆϊς 

ῖ5. ἴῃς Ππεῖρῃῇξ οἵ ἴῃε αἰΐαγσ: Ετοπὶ {ες «ζΤορ» οὗ ἴῃς Ὀᾶϑε" ἴο [πε 14 

ἴοννεσγ ἰεᾶρε 514}} θὲ ἵἴνο οὐδιῖσ, δαπὰ ([ῇἢεῈ νι οἠς οὐδὶῖ; δπὰ 

ἴγοπῇ [πε ϑπΊα ϊεγ ἰεάρε ἴο {πεῸὶ ἰαῦρεγ ἰεάρε ίουγ ουδίϊβ, δηπά τ(ῃς 

ἢ οπς οὐδ. ΤΤῃεῈ ἤροαγίῃ οὐ [ἴΠῸ6ὶ αἷϊαγ 504}1} θὲ ίουγ οἰδιῖ τς 

ὨΙρῇ., δηα δἀῦονε πε πεαγίῃ οἱ [ες δἱΐαγ 5Π4}}] ΡῈ {πῸὶ ἤογῆβ, -οὴς 

σαν «Πρῃ.. Τῇε πεαγῖῃ οὗ [6 δἱΐδ 504] ὃὲ ἔνεῖνε «ουδ ῖ5. τό 

15 5Β46ι4΄α, ἴπε. Ἰρρεσ ἰεάρε ἰουγίδεη «ουδιῖ5. 5α]πάγε, ἴἢ6 Ῥᾶ86Ὲ οἠδ οὐδ 17 

νάς τουπηα δρουΐ, δηὰ 115 Ῥογάεγ ἃ παϊίςσουδίς ψιὰθ6. [15 δἴερβ 514]] 

ίαςς ἴῃΠε Εδϑί."" 

Ι Ο 

Φοπσέξλταίξίοη οἵ {δὲ «“{έαν. 

ΗΕΝ δε 5αἰά ἴο πε: ϑοὴ οὗ πιδῃ, ἴπιι5 βδᾶὰγβ {πε 1,ογά, ΙΪΉΝΗ : 18 

20 ΤΠεθε δε ἴπε ογαϊηδησεβ ίογ ἴπε αἰΐαγ:ὀ Οπ ἴῃς ἀἂν νῆεη τἴ 

5 Πηϊϑῃεα, ἴπΠ οτγάεσγ {πα δυτγηϊ-οἤετηρθ πᾶν Ὀὲ οἥεγεα δηὰ δἱοοά 

ΒΡΠΠΚΙΘα ὑροη ἰΐ, ἴῃοιι 5Π4]ῖ ρίῖνε ἴο ἴῃοβε 1, ον! ς4] ργθϑῖς ῆῸ γα το 

οἵ τῆς απηὶν οἵ Ζαάοκ,.3 ψῆο δρργοδοῇ πΊε, (ϑαγϑ ἴῃς 1 οτγά, [ἩνΝΗ,) ἴο 

βεῖνε πῆς, ἃ θυ ]Π]οοῖκ ίογ ἃ ση-οἤετηρ.. «ΤΠεν» 5Π4]} ἴακα βοπὶε οὗ [15 20 

ὈΙοοά δπά δρρὶν ἰξ ἴο πε ίουγ πογηῃβ, ἀηὰ ἴο πε ἴοιιγ σογπεῖβ οἵ (ῃς 

ἰεάσε, ἀπά ἴο ἴπε Ῥογάεγ γτοιυπά δρουΐῖ;"5 (ἢιι5 5141} «πεν» οἰδδηῆβα 

1ἴ δηα πιᾶῖκε δἴοπεπιεηΐῖ ἰοῦ 1. «ΓΠαγ» 9141} ἴακε τ[ῃς Ὀυ]Π]}. οοἶκ, [ῃς 51π- 21 

οἤἥετγιπρσ, δη 1 5ὴ4}|} θὲ Ὀυγηεά ἴθ ἴῃε δρροϊηϊεα ρίδος οἵ [δε 

Τεπλρὶςε, ουΐϑιαε [ἢς ϑαηοϊιαγν. 6 Οἡ [πε βεοοηά αν «πεν» 5}4]] 22 

30 ΡΓεβεηΐ ἃ ἢε-ροδῖ 7 ψιποιΐ Ὀ]Επ ἢ 85 ἃ ἰη-οἤογηρ, δηὰ 58}4]] 

οἴδαδηθε ἴῃς αἰΐϊαῦ 45 ἴπεν οἰεδηθδεὰ τ ψ [ἢ6 Ὀυ]]οοῖ. «-«Απάᾶ- 23 

γΠΈη «πᾶν» ἤᾶνα πηδάβ δὴ επὰ οἵ οἰεαηϑίηρσ ᾿ἴ, «εν» 5}4}} ργεβεηΐ 

ἃ ὈυΠΟΟΚ απᾶὰ ἃ τὰπὶ ψιπουΐς Ὀ]επΊ 5: {πὲπὶ 514}} «{Πὸν.ο ρῥγεβεηΐ 24 

Ῥείοτε Ϊηνη, δπάβ βρη κὶε δα] οἡ {πεπΊ, δπά οἴει [ἢεπὶ ἃ5 ἃ 

35 Ὀυγης-οἤεπηρ ἴο ΪἢῊνΗ. ὅϑϑνθὴ αἀδνδ 5141} «πεν» ργονί ἀξ αἰδιὶν 9 ἃ 25 

Πε-ρσοαδῖ ἰοῦ ἃ ἰπη-οἤξεγιηρ; δῃαὰ ἃ θυ] ]οοἷκ δηα ἃ ταπὶ νους Ὀ]επ ἢ 

ογ ἃ θυγηϊ-οἤξιηρ. 5Π4}} {πον ῥργονίάς [ ϑενεὴ ἀδγϑ, -8Π6» 5}14}1 πιακε 26 

2 ωι 

ἀμϑεσϑθοιβο-------- 

423,14 “οὔ τῆς ρστοιιηά 24 δῖπ6 ργϑϑῖς 
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αἰοηοτηθηΐς ίογ [πε αἰΐαγ, δπὰ ρυτῖδν ἀπά οσοπβεοζγαῖα Ὁ Αἱ [πε 

δη4 οἵ ἴπεθβεὲ ἀἄαγϑ, οὐ ἴθ εἰρη ἀαν δηὰ {πεγεαίζεσ, [6 ρῥγίθϑίβ 

584} οὔξεγ γόουγ Ὀυγηϊ-οἤετγίησθ δηὰ γόυσγ ρεδοε-οἤεγιηρβ οἡ ἴῃς 

αἰϊατ; ἴεῃ 1 ψ}}] δοςερί γου, δαγ8 ἴπε 1 ογά, ΪΗΝΗ. 

(Ἀἐσιιαξίοπα ἴον Ξευίέεα ἀπὸ (ὑτίἐσέδ. 

ΗΕΝ πε ἴοοϊκ πιὲ Ῥδοῖκ ἴο [με ουΐεγ ραΐε οὗ {πε ϑδαποΐιαγν 

ΜὨΙοῆ ίαοος τς Ἐδϑὶ, δηά ἴ ννὰβ οἰοϑβε. ἈΑπὰ Ηθ" “διὰ ἴο 

6: Τῆς. σαῖς 5}4]} τεπιαίη οἱοβεά,; [ἴ 504}1] ποῖ 6 ορεπβά, δηᾶα πὸ 

οὔθ 514}} επἴογ ὃγν ἴἴ; ίογ ἴῃε ἀοὰά οὗ [Ιϑ5γαεὶ, ΉΝΗ, πᾶ5 εηΐεγεα ὈγῪ 

12,7 {Ππεσγοίογα 1[ἴ 5141} σταπιαίη οἰοβεα, «Οηἱν» {πὸ ργίησς," " 6 πᾶν 511 τὸ 

{Πεγείη ἴο δα ὑγεδα ἴῃ {πεὸ ργέβδεηοα οὗ ΪΗΝΗ,3 ἢς 51Π4]}1} εηΐεσ ὈγῪ 

νὰν οὗ ἴῃς νεβίρυε οὗ ἴπε ραῖε, ἀπά Όγν ἰμαΐῖ ννὰν ἢῈ 5Π4}} ρὸ ουἝ."“ 

ΤΠεη Πα ἴοοϊκ πι|δ6, ὉΥ νὰν οὗ {ἢ6 πούίῇ σαῖε, ἴο {πε ποηΐς οἵ 

τ1η6ὲ Τοπιρίθ, δαπὰ 1 Ῥεμεϊά, απὰ ἴο, ἴπε αἰοῦν οἱ ἴηνη Π||εὰ [πε 

ΤεπΊρὶα. Απα 1 [6] οὐ πὶν ίβςβσ. Απὰ Ηξς᾿ 5αἰὰ ἴο πι|6: ὅοηῇ οὗ 15 

τηδῃ, σίνε πεεά, οὔβεγνε ἢ {Π|πῸὸ ἐνγε8 δηὰ πεὰγ ΜΠ (Π|Πη6 ΘδΥ5 

411 τπαΐξ 1 5141} 16}1 [ῃδὲ σγεβρεοξϊίηρ 411 [Π6 ογαϊηδηςες οὗ ἴῃς Τεπιρὶα 

οὔ ΪΉΝΗ δηά 411] ἰἴ5 ἰαννοϑδα, δηὰ πλᾶγκ ννε]] (6 «ργεβογιρίοηβ σοη- 

σδγηίηρ: οπίογίηρ {πε Τεπιρίς Όν 41} ἴῃε εχ οἵ τῇς βαποίυδγν 5 

αν ἴο {πε τερεϊ πους, {πὲ Ηοιβε οὗ ἴβϑγδεῖϊ : Τῆυβ δᾶγ8 ἴπ6 20 

Ι,οτά, νη: Ἐπουρῇ οὗ 411] γουγ δροπιηπαίίοηβ, Ὁ Ηοιυβε οἵ [Ιϑ5γδεὶ, 

ἰη παῖ γε βᾶανεὲ ὑγοιρῆῃξς ἰογείρηεγα,, υὑποϊγουπιοιϑεα ἴῃ ἤφδατί δηὰ 

ἤσϑῃ, ἴο 6 ἴῇ πὶ ϑαποΐυδιν ἴο ρῥτοίδης [ἴ,, ἤεη γε οἤεγεα πιὰ 

Ὀτεδά, ἔαί, απὰ Ὀ]οοά ;7 50 -γὸε ἤανε νΙοϊαϊεα πὴ σονεηδηξ ν ἢ 4]] 

8 γοιγ δροπιηδίίοηθ! Υε πᾶνε ποῖ Κερί ἴπΠε6ὶ οῇαῦρε οἵ ΠΥ ϑδογϑα 25 

9 

ΙΟ 

11 

12 

44.2 

{πἰῆρ5, θυῖ πᾶνε δεῖ «ΠῸπΠ|» ἃ5 Κεερεῖβ οἵ ΠῚῪ σἤδγρε ἴῃ ΠῚΥ 58η0- 

ἴυαγτν. «-Τπετείογε:, [ ἴῃι5 βαγϑ {πε 1 ογά, ἴΗΝΗ : Νὸ ἰοτγείρῃεγ, υηςὶγ- 

ΟἰΠΊοΙϊ56 4 ἴῃ ἤεαῖ δηπα ἤσϑῃ, οὗ 4}}] [πε ἰογείρῃεγθ ΨὴΟ αἴξ ἀπιοηρ 

{πὸ ςγαα ες, 5}4}} δηΐϊοσ τὴν βϑαηοίυαγν. ὃ Βυῖ ἴποθὲ 1, εν ΨΠῃο 

ψΠγενν ἔγοση πιὸ θη ἴβϑγαθὶ ᾿νϑηΐῖ αϑῖγαν,9 ψῃο νψνεπῖ αϑίγαν δἰζεγ 30 

{πεῖς ἸΙάοἱς, {πεν 514}} οδυβεγ ρυῃιϑῃπιθηῖ; ἴπΠεν 5141} θὲ ϑβεγνδηῃΐϑ 

'Ώ ΠΥ ϑβαποίιαγν, Πανίηρ ονεῖϑίρῃϊ αἵ ἴῃε ραΐεβ οἵ (ἢ6 Τεηλρίο, 

Δηα 5εγνίησ τη τε Τεηιρίε: ἴΠῸν 51|4}1 σαν ἴῃς Ὀυγηϊ-οἤετίηρσ δηα {πε 

ὈΙοοάν οἥξπηρ ίογ ἴῃε ρεορίε, δηὰ ἴπεν 514]} νναῖῖ οὐ {πεπὶ δηά 

βδοῖνε {Πφηὶ;19 Ὀδσδιισὸ Πὰν ϑεγνεαὰ {πδπὶ ἴῃ ἴῃῈ ρῥγξεϑεηοας οἵ {ἢ6}Γ 35 

ἰάοἶβ, δὰ ννεῦε ἃ ἰυπιθίησ-οοΚ οὗ ᾿πίψφὰν ἴο [ες Ηοιε οἵ 

Ι5τ46 1, {πογείοσε 1 ἤανε δννογῇ σοησεγηϊηρ ἴΠ6πὶ, 8ᾳγ85 πε Τοσζα, 

ρϑειεονβ..-- 

“ἸΉΝΗ 4 δῆς ρυίποθ 4 " οὗ ΪΉνΗ 5 Ϊηνη “Ὧν Τοηρίςα 



81 --“ἰπθεθα.  χεβίεί χθυῖθννο.. 44.,.15-- 27 

ΙΉνΗη, ἴμαΐ ἴπεν 5141} δυῆεσ ριυμπιϑηπιεηῖ: {πεν 514}} ποῖ δρργοδοῇ 44,13 

16 ἴο δοῖ 85 ῥγίεδῖβ ἴο πΠ|6,7} 80 ἃ5 ἴο δρριίόδοῦ δὴν οἱ τὴν βδογϑά 

Δηα πιοδῖ βϑδογεα [{Πϊηρϑ, θυϊ {πᾶν 514}} Ῥδαγ {πΠῸ6ὶ γεργοδοῇ «ἴοτ᾽ {πῸ 

Δροπιηδίίοη Μηϊοῆ πεν ἤᾶνεὲ σοπιηεα: 1 ΨΜ}} τππᾶκεὸ {ΠεπΠὶ 14 

5 Κεερεῖβ οὗ πε Ἵσπαᾶῦρε οὗ ἴπε Τεπιρίε ἴοσ 41] 15 ννοῦκ, ἴοσ 411 {παῖ 

15. ἴο ὈῈ ἄοηῃε [Πογειη.᾽ 

Βυϊ (τῆς [1ιεντςαὶ] ρηδϑῖσ, τῆς Ζααοκίίε5,3 Ψψηὴὺ Κερί [(ἢε 15 

σμαῦρε οὐ πὶ ϑδποίυδαιν ψῆεη [6 [βγδϑ ες ψνεηΐ δϑίγαυ [ΓῸΠῚ 

ΠΊΕ, ἴπεν 51}4}}] δρρίοδοῃ π|ὲ ἴο 8εῖνε πΊβ, δῃηὰ 504]] δίδι! α ἰῇ ΠΊῪ 

1ο ρύεβδεησε ἴο οὔσν ἴο πὶὲ δαί δπα Ὀἱοοα," 6 σαν ἴηε ἴογά, Ϊηνη. Ὁῇεγ τό 

5Π4}1] δηΐει ΠῚΥ ϑδησζιαγγ, δηα παν 504} ἀρργοδοῦ τὴν ἰα0]ε ἴο 5εῖνε 

ἴἴ, 4η6 ἴῃδν 5}41]}] Κεὲρ πὶν σπαῦῖρε. Πεη (ἢεν επίεγ ἴΠεῸ ρσαΐαϑ οἱ 17 

[6 ΙπΠηεὲγ οσοιιγί, ἴεν 5841} ννεᾶὺ ᾿ἴπθη "5 σαγπιεηΐβ; {πεν 5}4}}] ἤδανε 

Οἡ ποίπιηρ οὗ νοοϊ ψῆθη {πᾶν δε ϑεγνίηρ ἰῃ ἴῃε ραΐε5. οὗ [πε 

15 ἱΠη6Γ οουτί.“» Τῇον 5141] ννοαῦγ ᾿᾿ηθη τπγρδηβ οὐ {πεῖὶγ Ὠεδάς, δηᾶ 18 

πε Ὀγεθοῆαβ οἡ ἴπεῖγ ἰοϊη5.5 Βιυΐῖ ψἤξη (πεν σὸ ουξ᾽δει͵ῖο [ῖἢς οΟυζεογ 19 

σουγῦ ἴο ἴΠ6 Ρῥεορίε, πεν 5}4}1] ρυΐ οἢ ἴῃ6 ρσαγπιεηΐϊβ  θγείη ἴμεν 

ΨΕΙΕ δαγνίησ, δηὰ αν {πεπὶ ἴῃ ἴΠ6 ϑδοίεα σῃαηθεῦθ, δηα ριΐ οἡ 

ΟἴΠεΙΓ σαγπιεηΐῖβ, ἰεϑὲ {ΠΥ τπᾶκὲ ἴῃς ῥεορίε ϑδογε 9 ὈγῪ ἴπεῖγ σαΐ- 

20 πηεηῖβ. Απαᾶ {πεν 50Π4}1] πειῖπεγ δῆανε {πεὶγ ἤδαάβ, πού ἰεῖ {Πεὶγ 20 

ΔΓ σύονν ἰοῆσ; ἴπευν 5411] {γπὶ {πεὶγ Παϊγ Νὸο ρῥηεϑὶ 5141} αἀτηκ 21 

ψη6 ΨΏθη ἢς εηΐειβ {πε ἰΏπΠῈΓ οοιτί.5 Ὑηεαν 5}4]}] ποῖ ΠΊΔΙΓΓΥ ἃ 22 

νάονν οὐ ἃ αἰνοοεά ψνοπιαη, θυϊ οὐΪν δὴ [ἰϑγδεῖε νιγρίη, οὐ [ῆε 

νἱάον οὗ ἃ ρτγίεβϑί "3 Απὰ πον 5141} ἴδᾶςῇ πὶν ρεορίες ἴῃς αἀϊβδγεηςα 23 

25 Ὀεΐννθσθη [6 οδοῖθοα δηὰ (ἢξ Ἵοοπηηοη, δηα ἰπϑοίγυςϊς ἢεπ ἤον ἴο 

αἀἰβθηρσι ἢ Ὀεΐννεοεη τῆς υποίεδη δηὰ [πε οἰθδη. 6. [Ι͂π ἰεσαὶ οοηίγο- 24 

νΘΓβΙ65 ἴπεν 5Π4]}] δοῖ δ5 Ἰυπᾶρεβ,,5. Ἰυᾶάσίησ δοσογάϊησ ἴο πὶν ῥζγε- 

ΒΟΠΡΌΟΠ5. Απηά {Ππὲν 5141] οὔβεγνε πὶν ἰαννβ" 5 δηἋ πὶν βἴαϊζυζεβ ἴῃ 4]] 

ΤΥ ἰοαϑίῖβ, δηα 514] πιαϊηΐδιη ἴπῈ ϑασγεάηεθς οὐ πὶν βαρρδίῃβ.7 ΑἍ 25 

30 ὑγίοϑῖ 514}} ποῖ δρριόοδοἢ ἃ σοόοῦρϑε δηᾶ ἴπιι5 ἱποὰῦ υὑποϊεδηηςβδ, 

Ἔχοερῖ ἰῇ {ΠῸὶ οαϑὲ οἵ ἰδίμεγ, πιοΐμεγ, 5οῇ, ἀδυρῃΐεγ, Ὀγοΐμπεσγ, οὗ 

ὈΠΠΊΔΓΓΙΕα 5ἰϑῖεγ 8 Αἴεγ ἢεὲ πᾶς «ἰπουτγεα ἀεβ͵οσηθηῦ,9. ςανεη ἄανο 26 

τισί εἰαρϑα, «πθη 5Π4}|} ἢὲ Ὀὲ οἶδθαην; απ οὐ ἴῃς ἀδν ννῆεη ἢα 27 

θο65 «Ὁ. ᾿1ηἴῖο {Π6 ᾿πποῖ σουγί, ἴο 8εῦνα ἴῃ ἴῃε ϑαηῃοΐυαγν, ἢξς 58}4]] 

35 Οἴϊογ ἢϊ5. διη-οἤεγιηρ,3" σαν (ῃε 1 ,ογά, ΤΗνΗ. 

ἀμδεξϑίξηβο.----- 

44,17 “ἀπά ἴῃ {πεῸ Τοπιρΐε τό 
“- 

18 δΊΠοΥ 5041] ποῖ ρίγά τποηηϑοῖνος ἢ ᾿ΔηγοΠηρ ἰπαΐῖ σαι1ι565. συνθαῖι 17 

19 "ἴο ἴπΠ6 οΟἰἴεγ σοιιγῖ 18 27 ἰηἴο (6 βαποίιδτγυ 30 

6 
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44,28 ΤΟΥ 514}} ἢᾶνε «πο»35 ᾿πῃεπίδηςε: 1 πὶ {Ππεὶγ ᾿Ἰπμεπίδησε ;33 γε 

5041} ρῖνε {πεπὶ ΠῸ ροϑϑεϑϑίοη3βρ ἰὴ ἶδγδοὶ! : 1 δηλ {ΠΕΣ ᾿οΟϑϑἝϑϑίοη. 3" 

29 ΤΠ6 σογεαὶ οἤσγιησ, δπὰ ἴῃε οἰη-οἤεπηρ ἂπὰ τῃεῈ σιυ]- οβεγίηρ,35 

{πε56 {Πὰν 5141] εαἴ, δαπὰ δνεγν “αδνοῖεά᾽ {Π|ηρ 35 ἴῃ σγαθ] 5}Π4}}] Ὀὲ 

30 ἴπεῖτθ. Τηε Ὀεϑῖ οἵ «41 {πε βγϑί- γι {537 οὐἨ ἐνεγυτῃίηρσ, δπα οὗ ἐνεῦν 

οδ]διίοη 38 οἵ ενεγυτῃίησ, οὗ 411] γουγ οδ]δίίοπμϑ, 541} θεϊοηρ ἴο {πε 

ΡΠεϑῖβ, ἀπά ἴῃς θεβὲ οἵ γουγ ᾿ἀουρἢ!3 γὲ 5141} σῖνε ἴο {πε ρηγοϑῖ, 

341 ἴῃαϊ ἃ Ὀ]θθϑηρ ΠΊΑΥ τεϑῖ οὐ γουγ ἤοιϑε58. Τῃ6 ργίεϑῖβ 5ἢ4}} εαΐ 

ποίπιησ, ΨΠεῖμεγ Ὀιγά οἵ Ῥεαβῖ, ἴῃαϊΐ 85 αϊεὰ ἃ παΐιγαὶ αἀδθαῖῃ οὐ 

ας εξ Κι!]εαὰ ΌγῪ Ὀεαϑίβ." 

«ἀρροτείοπικεπέ οἵ ξΞαπὺ [οτ ζΖεινρίε, ξευίέέα, ξίἐρ, ακὸ (ϑείπεε. 

45,1 ΗῈΝ γε αἱΐοι {πε ἰαπάὰ δ5 ροβϑεϑϑίοῃ, γε 504] 5εῖ αδϑίὰἜ ἃ 

τεβδογνδίίοη ἴο ΉἩΝΗ, ἃ βδογεα ροπίοη" οἵ ἴπηε ἰαημα ἰννεηῖν-ἢνε 

τπουβαη «οὐδιῖ5. ἰοησ δπὰ «νεπῖγ» [(ἢουβαη «Ἑσὐδιῖ5. ψιάε; [1 

3 514}} ὈῈ 5δογεαὰ (ῃγουσῃουΐ 115 νος εχίεπί 9. Οὐ οἵ 1[Π15 ἄγϑὰ 

γε 514}}] τεβεῖνε ἃ θρᾶος {ψεηΐϊγ-ῆνε [Ποιβϑαηπ «οὐδιῖ5. ἰοηρ δπὰ 

4 ἴεῃ ποιβαπα «οδ᾽15. 6,5 85 ἃ πιοϑῖ βϑασγεα ρογίίοπμ" οὗ [πε ἰδπά: 

ἰῖ 5}4}} θεϊοηρσ ἴο {πε ρπεϑδῖβ ννῆο 5εγνε ἰπ ἴἢε βαποίυδγν, γῆ. ἄγαν 

ΠΕΔΓ ἴο 5εγνε ΪΉΝΗ, δηὰ ἴῃ ᾿ἴ 5ἢ4}} θὲ {πεὶγ ἤοιιθεὲβ δηαὰ «στοιυηαάϑ».4 

2 ΟΥ {ἢ15 ἃ β54ιιᾶτὰ οὗ ἢνε Πιιπάγεα «οὐ 1ἴ5. 5Π4}1] θὲ ίογ πε βαηῃοΐυδγυ, 

ς ΜΠ δἂη ορεῆ 95ρᾶςε δῆγν οἰδιῖ5 «ν|836. δγουπαὰ ᾿ἴ- Απᾶ ἃ ϑρδᾶςε 

Ὀνεηῖϊγ-ἣνε τΠοιισαηα «ουδιῖ5. ἰοησ δπάὰ ἴδῃ {ποιβαπα «οὐδ ]15. νᾶες 

50Π4}} Ῥεϊοησ ἴο [ῃε [1 ενϊῖεσ, ἴμε πηϊηϊϑίεις οὐ ἴῃε Τεπῖρῖε; {πεῖγς 

6 514} ὈῈ 45 ἃ ροϑϑεϑϑίοῃ, «[ογ οε5 ἴο ἄννεὶ]] 1η».5 ὍΤῃε [ςεγγΐογν 

οἵ τε εἰν γε 514}1] τῆδκε ἔνε {ποιιαηπα τοὐδιῖ5. ψάε δηὰ τυνεηΐν - 

ἤνε τΠοιιϑαηδ «οὐδιῖ5. ἰοησ, Ὀεϑίάες (ἢξ ϑδοε τγσεβεγναῦοη,;, ἷἴ 

7 5141} Ῥείοησ ἴο {πὲ Ψψῃοϊς Ηοιβε οἵ Ι9γαε]. Ὅῃὲε ρηπος 5}4]] 

ανεὲ ἴῆε ἰαπά οὐ Ὀοίῇ 5465 οὗ πε ϑδογεα γεϑεγναίίοη" δηὰ ἴδε 

τεγγοσν οἵ ἴπε οἷν, ἰδοιησ ἴῃΠ6 ἵνο οἡ ἴπε ινεϑβί δηά οἡ ἴἢε δϑϑῖ, 

Δηὦ ὁοαι4] ἴῃ ἰεησίῃ ἴο οπὲ οἵ ἴῃε ροϊϊίοης «οὗ ἴπε ἴπ|65. [ΤῸΠῚ 

8 {πε ννεβῖ Ῥογάεγ ἴο ἴῃε εαϑὶ Ὀογάεσ -οὐ: {πε ἰαπά. [11 5Π4}} δὲ ἢἰ5 
ροβϑοϑϑίοῃ ἴῃ ἴϑγαεὶ ; δηὰ ἴπεῸὸὶ ρίϊποες -οὔ |[9γ6].56 5ἢ4]}] πὸ πΊοτγε 

ΟΡΡΓΟ55 ΠΊΥ ρεοΟρΙε,7 θυΐϊ 504} σῖνε {π6ὸ ἰαπά ἴο ἴπε Ηοσιιϑε οἵ [ϑ5γδεὶ 

ἀσοογάϊησ ἴο {πεῖΓ {Π065. 

45.,.1.. “Ἰοηρ3 3 δ απά ἴῃ ἴἴ 5Π4]}] Ὀ6 ἴπ6 Ξαποίυδτγυ 4 4 "538εγϑραά 4 

20 
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Οϑείᾳβέα απὸ (ἡἸέασιτέδ. 

ΗΙΣ5 οὰγ8 ἴπε Ἰογὰ, ἴηνη: Ἐπουρῆ, Ο ρήμποες οἵ |5γ861} 45,9 

Ρυΐϊ ἀννᾶὰν νιοΐδρηςς δηά ορρτγταϑϑίοη ἢ ργδοῖίςσα εαὰν δηα 7115- 

σε ! τα]θνε ΠΥ ρεορίεα ἔἴτοπὶ γόιγ «πη͵υ5ῖ. ο)εοϊπιεηῖς ' βὰν [ἢς 

Ιογά, ηνη. Υἵε 5141] πᾶνε 1υ5ῖ Ὀαΐδησεβ, ἃ 1υῖ ερῃαῇ, δηά ἃ 11:51 τὸ 

Ῥαῖῃ.8 Τὴε ερῆδῃ δηὰ {πε αΐῃ 514}} θῈ οὔ οὔς πιδᾶβιγε: [πε 1ἰ 

δῖ 5141] σοπίδίῃ ἴῃς τε ρᾶγί οὗ ἃ ΠοπΊεγ, απ {πε ἐρῆδῇ {πε 

τε ρατὶ οὗ ἃ μοπιεγ; ἴῃ ΠοπΊογ 5841] θὲ ἴῃς βοἰαπάδγα οἵ πιδαϑυγε- 

πηεηῖ, Απα τῆς 5Π6Κ8ὶ 584}1] θὲ ὑνεηῖν ρεγαῆϑ; «-ἤνε. 5}6ἶκε]5. 5Π4]] 

το 6 ναϊιμεα 845 ἔνε, δηὰ -ἰθη» ϑἤοίζεὶς ἂς ἴθη,9 δηα {πὸ τηδηθῇ 5}4]] 

θὲ «ἢν» 9πεκεῖΐϑ. 

οι 

βαῇ 2 

ὅθε (βείπες ρτιουίδέα {βὲ (Παέέτίαῦ οἵ ἐβὲ ϑϑαετίβεέα. 

ΗΙΘ |5 ἴῃς οδἱαδίοη 5 [Παὶ γε 514}1] οἥεγ: πε διχίῃ ραγί οἵ δὴ 13 

ἜΡρἤδἢ ουξ οἵ ἔἐνεῦν ΠοπΊεσ οὗ ννῆεδῖ, δπα .» [ἢες οἰχίῃ ραγί οἵ 

15 Δὴ Θρῇδῇ ουΐ οὗ ἔἀνεῖν ποπιεῦ οὗ Ῥαγίεν. Απαᾶ ἴπε ρτοροιπίοηῃ οὗ 14 

Οἱ] 5Π4}} θὲ τὲ ἰεηῖῃ ρα οὗ ἃ Ὀαΐῃ ουῖξκ οὗ εἼνεῦυν Ἴοῦ, {πε «τοῖν 

Ρεϊηρ ἴεη Ῥαδίῃϑ ;᾽ δηα οἠὲ ἰδπὴρ ουξ οὗ ἐνεσν ὕνο πυπαγεα .14π|05., [ΓΟΠῚ 15 

«8}1} τῆς (Δπ}1}}165. οἵ 1ϑ5Ύδεὶ, ἰογ τῆς Ἴεγεαὶ οἤεγιηρσ, τῆς Ὀυτγηϊ-οἤεγηρ, 

δηα ἴῃς ρεδοε-οἤεπηρ, ἴο πιακεὲ δἴοπεπηεηΐ ἰοῦ πεπ), 5δαὰγ5 ἴπε 1 όσα, 

2. Ϊηνη. ΑΙ] πε ρεορίε" 5141} σοηίπρυῖε {Π1|5 οὈ]δίίοη ἴο {πὸ ργίηςε τό 

ἴῃ Ιϑγϑεὶ, δηὰ τ 9504}} θὲ ἴῆες ργποεβ ἀυΐϊν ἴο ἰμχγη5ῃ τπε Ὀαυτηΐ- 17 

οἤεγίηρ, ἴπε Ἴσετεαὶ οἤξεγηρ δηα τῆς ᾿Ιραϊίοη; ἰῃ {πε εαϑῖϑ, ἴῆες πεν 

τοοῇ5, δῃὰ ἴῃς ϑαδθαΐῃϑ, ἴθ 411 (ἢς (δϑίίναϊς οὗ ἴῃς Ηοιιϑε οὗ [59γ86] 

ἢς 514]}] ργονι ἄς πε ϑἰπ-οῆεγίησ, ἴπΠῈὸ σούεαὶ οἤεγίηρσ, τῆς ΒὈυτηῖ- 

οἤετγίπρ απ ἴπεῈὶ ρβαςε-οἤξσγιησ, ἴο πιακὲ δἴοπεπηεηΐ ίογ ἴῃς Ἠοιυϑβε 

οὗ Ιϑ5γδεὶ. 

2 ωι 

ϑεαίεὺ Ὀῇενίπασ. 

ΗΙΠ5 ϑαγ5 {πε ΤἸιογά, ΉΝΗ: [ῖὶὼ ἴτε ἢγοῖ τποηῖπ, οα τῆς ἢγβί 18 

ἄδαν οἵ τε πιοηΐῃ, γε 504}} ἴακε ἃ θυ] οοκ νους Ὀ]επλ σῇ, 

30 4ηαἃ πηᾶκεὲ δἴοπαεπιεηΐ ίογ ἴἢεςε ϑαποΐυαγν." Ὑπὸ ργίεϑῖ 541} ἴακε τὸ 

βοπῖε οὗ ἴπε δοοά οἵ ἴῃς Ξοἰη-οἤεπησ, δηα δρρὶν τ ἴο ἴπῃε ἀοοῖ-ρΡοϑβίϑβ 

οὗ {πε Τεπιρίε, δπὰ ἴο πε ίουγ σογπεῖβ οὗ ἴῃς ἰεάρε οἱ ἴῃε δἰΐδγ, 

ἃηα το [ῆς ροϑβῖβ. οἵ ἴῃε ραΐε οἵ ἴΠῸ6ὶ 'πηοῦ σοιιγί. ὅ80 5}4]1] γε (ὁ 20 

αἶθδο ἴῃ πε «ϑενεηίῇ πιοηΐῃ, οἡ ἴπε ἢγϑδί ἀδν- οἵ ἴῃε πιοηῖῃ, οἡ 

35 δοζςοιυηΐ οὗ δὴν οὔεὲ ΠΟ [45 εἴγεα οὐ 15 α}}] οἵ υπηάἀεγϑίδησίηρ,"5 δηά 

γε 5141} πιᾶκε δἰοπεπιεηΐ ίογ ἴῃς Τειηρία. 

ἀρβεξϑθουῃο- - 

45,14 “"1η. ἃ Ὀαίῃ οἵ οἱ] β(ογ ἴδῃ Ὀδίῃς παῖ οὔθ ΠΟΠΊΘΓ 16 " οἵ ἴῃε ἰαηά 
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45,21 Ιῃη (τε ἢγϑξ πιοηίῇ, οη ἴῃς ἰουγίεεητ ἢ ἄἂν οἱ [ἢε πιοηῖῃ,:3 γε 

504} Ποϊά ἴπῃεῸ ἰδαϑσὲ οὐ ἴῃε Ῥαβϑονογ:ἷ «δεν» ἄγ ὑπ]δανεηθδα "5 

22 Ὀγεδά 54} θὲ εαἴεη.0 οπ ἴπαϊ ἀἂν [ἢεὲ ρἤπος 54] ργονίἀε. ἃ 

Βυ]Π]}ΟΟΚ 845 ἃ ϑη-οἤἐεγιηρ ίογ ἢιπΊβε! Γ δηαὰ ίογ δἷἱ ἴπε ρεορὶε οἱ [ῃε 

23 ἰαπά, δῃὰ ἀυπηρ {πΠ6 βενθεὴ ἄἀδνδ οὗ [ες ἰξασὲ πε 54}] ργονίἀςἊς 

ἀδιὶν, Ἃἃ5. 4 Ὀυτηϊ-οἤεγίηρ ἴο ΙΉΝΗ, δενεη Ὀυ]Π]}ΟοοΚα πη ϑανεῆ ΓΑΠῚ5 

24 ΜΙΠουϊ ΕΠ 5ἢ, δηαὰ 4 ἢε-ροαΐ δὴν ἃ5 ἃ ϑἰπ-οἤξεπηρ; δ5 ἃ Ἷεγεδὶ 

οἤεπιπρ ἢῈ 5141} ργονι ἄς. δῇ ερῇδῃ ἴο ἃ θυ ]ΠὨΟοΚ δηαὰ δὴ ἐρῆδῇ ἴο ἃ 

ΓΆΠι, δηα οὗ οἱἱ ἃ ἢϊη ἴο δὴ Ἔερἤῃδῇ. 

25 Ϊῃ τῃ6 βδενεπῖῃ πιοηΐῃ, οὐ ἴῃς πῆήδεπιἢ ἄἂν οὗ [ἢες πιοηίῇ, δἵ 

τῆς Ἐεαϑι,"96 ἢξὲ 5}4]}}] ργονιἀβ ἴῇΏ {κὲ πηᾶπηεῦ ϑενεη ἀἄαγϑ, ίογ 51η- 

οἥεπηρδ, ἴογ θιυγηϊ-οἤετγίηρσο, ἴογ σεγεὰὶ οἤεγίηρϑ, δηα ίοσ οἱ]. 

Ὀῇενίπασ [ον ϑΘαββαίβα ἀπὸ (ἴένυ (ΠἸοοπ δ. 

46,: ΗΓ 9αγ8 [τε ΤἸογτὰ, ΪἸηνη: Τῆε σαῖς οὗ ἴἢεὲ ἱπποσ οουτῖ 

ἰδλοϊῃρ εαϑίνναγαά 504}1} ῬῈὲ οἰοθβεα αιυγίησ ἴπΠε οἱχ νψνογκίηρ- ἀαγ5, 

Ῥυΐ 514} θῈὲ ορεπ οὔ ἴδε ϑδῦραιϊῃ ἀδν ἂδπὰά οὐ {πε ἐδὺ οἵ {πε 

2 Πανν πηοοη. Τῃε ρῆηοα 5Π4]}1] εηἴεγ ίγοπη ψιπουῖΐ Όν [6 νεϑίθα]ε 

οὗ τῆε ραῖθβ, δπ 5}4]] δίαπα δ ἴῃς αἀοοιῖ-ροβῖ οὗ ἴπε σαῖς," δηά 

τῆς ργίεϑῖβ 5Π4}} οενγ πῖ5 Ὀυγηϊ-οἤεππηρ δηα ἢἰ5 ρεαςε-οἤεγηρ, δηά 

Ὧς 94}}] ννούβῃ!ρ δ ἴπε {ῃγεϑῃοϊα οὗ ἴῃε ρσαῖΐῖε, δηὰ πε σὸ οι; 

Δ δῃᾷ ({Π6 ρσαΐε 5141} ποῖ ΡῈ οἰοβεα ὑπ] ἴῃε ἐνεπίησ, Τῇῃε ρεορὶςε 

οὗ [τὲ ἰαπάὰ 9}4}} ψόγϑῃ!ρ θείοτε ΪΉΝΗ δα ἴῃε ἀοοῦ οἵ [παῖ 

4 σαῖθ3 οὐ ἴῃηε ϑδαρραίῃβ δπάὰ Νὲνν Μοοῆβ. Τα Ὀυγηϊ-οἤεπηρ νι ῇ 

[ῃε ῥγίῆσς 504}} οὔεγ ἴο ἤΉΝΗ οὐ πε ϑβϑαρραΐῃ ἀδν4 504]}] θὲ 91χ 

ς ἰατρς νπουΐ Ὀ͵οπησῆ απ οὔὲ γὰπὶ Ψψιθοιϊ ὈΪ]οπλ ἢ, (6 ςετοαὶ 

οἥδπτιησ Ὀείπρ δὴ ἐρῃδῃ ἴο ἃ γὰπὶ, δηᾶ" ίογ (ἢῆε ἰαπὶῦ5 ας ἢε ψ1]], 

6 ἀπά οἵ οἱ ἃ Πίπ ἴο Ὧἃη ερβδαῇῆ. Απᾶ οὐ πε ἀδἂν οὗ ἴπε πενν πιοοῃ 4 

ἰϊ 5114} θὲ 4 Ὀυ]).οοκ νιπουΐ ὈΪΕΠ 5 πα οἷἱχ ἰαπὶρθ δηὰ ἃ ζγΑΠῚ 

7 ΜΠουΐ ὈΪ]ΕπΊ5ἢ, ἢ δὴ ἐρηδῃ ἴο ἃ θυ] ]οο Κ δηὰ δὴ ἐρῇδ] ἴο. ἃ 

ΓΑΠῚ ἃ5 σεγεδὶ οἤεγίηρσ, απὰ ἰού ἴῆς ἰαπὶρθϑ ννῆαϊΐ ἢε ψ}}, δπα οἵ οἱἱ 

ἃ ἢίη ἴο δὴ ἊἼρῇδῇ. 

8 Δ Ώεη τῇς ρεΐϊηοε σοπῆὲβ ἢξ 514]}] εηΐεγσ ὉΥῪ ἴῃς νεβραϊα 

οοὗ τες ναῖε, δηὦ 51Π4]} ρὸ οιὖἭξ με ϑαπηε νναν.5 Βυΐ ψῆδη {πε 

ρῬεορίες οὗ ἴδε ἰαπά ἼἽοπιὲ ἱηπῖο {π6 ργεϑεποα οἵ ΙΉΝΗ οἡ ἴδε [δαϑί- 
ἄανϑ, μὲ νηο εηΐοῖβ ΌΥῪ ἴῃς πούίῃ ραΐε ἴο Δνούβἢ!ρ 5141} σὸ ουΐ ὃν 

{Π6 δουῖ] σαῖε, απὰ ἢξὲ Ψῆο εηίΐεγα ὃν ἴῃς βδοιτῇἢ σαῖς 5}4]}] σὸ οιἝἕ 

ὃν ἴηε πογίῇ γραῖα; πο οὔξ 5141] γεΐυγη Ὀγν ἴπε σαῖε δ ψ ῃϊο ἢ Πα 

46, 5 ἴπΠ6 σογοαΐ οἤδγίηρ 

ωι 

ἡμαᾷ, 5 
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Θηΐογαα, Ὀυϊ δνεῦν οὐς 514}}] σὸ ουἱΐ ϑίγαίσῃξς οηνγαγά.56 Τῆς ρῥτγίησε 46,10 

5141} οηΐοσ ψ ἢ τΠῈπὶ ἤδη ἴμεν εηΐογ, ἀπὰ σὸ οὖδ ἤδη παν ρὸ 

ουἕΐ. 

Οη [δε ἐεαϑί- ἐγ ἀπ ἰδϑίναὶς ἴῃς σογοδὶ οἤξχιπρ 5}4}1] θῈ δῃ 

Θρἤδῃ ἴο 4 Ὀυ]οοῖκ δηά δῇ Ἔρῇδῇ ἴο ἃ τάπι, ἴογ {πῸ ἰαὴρθ5 ννῆαΐϊ ἢξς 
1, ἂἀπαά οἱ οἷ 4 δίπ ἴο δὴ Ἔρβδῃῆ. Δῃεη τῆς ργίπος πλᾶῖκαθ ἃ 12 

ἔγεε 1 -οἤδεγιηρσ,7 ἃ Ὀυγης-οἤεγίηρ οὐ ρεδςε-οδγιηρ ἃ5 ἔγεθν}- οεπηρ 

ἴο ΪΉΝΗ, ἴμε εαϑί ρσαΐε 54]}]Ϊ ΡῈ ορεηεὰ ἴίογ ἢϊπὶ, απ πὲ 5}4]]} 

ΔΚ ἢἰ Ὀυτγηϊ-οἤξεγίηρ δηαὰ ἢὶ5 ρεδςε-οἤδγιηρ δ56 ἢς αἰάὰ οὐ [δε 

1ῖο βϑαΌΡαῖίἢ ἂν; ἢξ 5141] {πε ρὸ ουΐ, ἀαηά [Πε ρσαΐε 584}}] θὲ οἱοβεά 

αἴϊεγ ὨΙη,. 

«Ης- 5141} ἀδιγ ὃ ργονίἀβ ἃ γεαγίίπρ ἰατπὰρ νους ὈΪΟΠΊΙ5ἢ ἃ5 ἃ 13 

Ὀυγηϊς-οἤδτγιηρ ἴο ΉΝΗ; ενεσν πιούηϊηρ 5141] -ἢε- ργονιε ἴ. Απά 14 

8ἃ5 ἃ σεγεδὶ οἤεγιηρ -ἢξ» 5Π4}} Ἔνεῦν πιοηϊηρσ ργονι ἄς ἢ ἰτ τῃε 

15 ΒΙΧΙἢ μαζί οὗ δὴ ἜἼερῆδῃ δπὰ πε {ῃϊγά ρατγί οὗ ἃ ἢίη οἵ οἱΪ ἴο πιοϊβίεη 

[π6ὸ βπε ἤοιιγ, 5 ἃ οεγϑδὶ οβδγιηρ ἴο ΙἩΝΗ, ἃ σοηζίπιυαὶ" οταϊηδησα. 

«ΗΘ» 5411] ργονίἀε {πὸ ἰαρ ἂπά ἴπεῸῈὶ σεγεὰὶ οἤεγιηρ δπὰ τῆς οἱ! 

ΟΝΟΥ πιογηΐϊησ, ἃ σοηξηι4] Ὀυγηϊ- οἤξγηρ.9 

μα4 Ι 

ωἱ 

μ-- 

ἔσο 5 

Ζβθε Φ είπεε᾽ 5 ((ίαβέ ἐο αὐίεπαίε βίᾳ βακϑεὺ (Ῥτορέτέρ. 

20 ΗΌΣ ϑ8ᾳγ5 ἴἢε Τιοσά, Ϊηνη: {πῆς ρῥγίησε πλακε ἃ σῇ ἴο δὴν τό 

οὗ Πῖ5. 80η5 -οἷἝξκι οβ ἢϊἰς ἱπῃογίαπος, ἰξ 514}} θεϊίοηρ ἴο ἢ 15 

Βοῇ5; ἰἴ 15 {ΠΕῚΓ ροβϑεϑϑίοῃ ΌΓγ ἱππεγίδησε. 9 Βυΐ 1 πε πιαῖκε ἃ ρῇ 17 

ουΐδ οἵ ἢι5 ᾿πῃπογιΐϊδπος ἴο οὴθ οὗ 5 ϑεγνδηΐῖβ, 1 δα]! θὲ ἢἰϊς {Π] 

[ῃ6 γεαῦ οἵ γσεϊεβαϑε,"" δηα 504}} τἢεἢ τενεγὶ ἴο [ῃῈ ρηποε; Ὀυΐ {πε 

25 ἱΠπογιίΐδηοε -οὐ. ἢϊ5 80η5 5}Π4]] θεϊοησ ἴο ἴπεπηθ. Τὴῃὲ ρῥγίποε 5114]] 

Ποῖ ΟρΡΡτθ855 ἴῃηε ρεορίε" ὃν ἰακίησ «Ὧν ράᾶτί- οἱ {Πεῖγ ᾿ηπεγιΐδησο ;"3 

οιΐ οὗ ΠΙ5 οὐνῇ ροββϑεϑϑίοῃη ἢε 5}4]}] ρσγονίἀθς ίογ [5 δοῆβ, ἴῃαϊ ποπὲ 

οἵ ΠΥ Ρεορὶε ΡῈ βοδίζογε οπὶ {Πεὶγ ροϑβϑεββίοῃβ. 

8 γῇ 

Αϊεβέποα ον ((τίεσές ἀπὸ (ϑεέορίε. 

30 ΗΕΝ πε ἴοοκ πιὲ τπτουρῇ [πὰ εδπΐγαποε ψηϊο νὰ ΒΥ [πε 

σαᾳίε ἴο ἴΠ6 πούῖῃ τὸν οὗ ἴπε ρῥγιεδῖθ᾽ βϑασγεα σμαπρεγϑ,6 ἀπηα 1 

51} ἴπογε ἃ ρίασεα οἡ ἴῃμε εχίγεπια τνεϑΐογη 5166. Απαᾶ πε αι ἴο 20 

πε: ΤΠΙβ ἰ5 ἴῃε ρίδος νἤεγε {πῸὸὶ ρηοϑῖς. 584}} ῬοῚ] {πὸ σιμ-οβοτγίησ 

Δηα ἴῃς 5:η-οἤογιηρσ, ιδπηΔ. θακε {ΠῸ σεγεαὶ οἤογίηρσ, 5. 80 ἃ5 ἡοΐῖ ἴο 

35 Ὀτησ [Πετ ἰηΐο {πε οιεγ σουγί, ἀηα τῆϊτι5 πιακε τῆς ρεορὶς ϑδογεα. 

ΤΏδη ἢε ἴοοκ π|ὲ ἴο {πε οιιεγ σουγί, δπὰ πηδάς τῆς ρα55 δἱοηρ ἴῃς 21 

Ἰμραας 9 

46. τ4 “ρεογρείμαὶ 18 θοιιΐ οὗ {ΠΕ ῚὶΓ ροββϑοϑϑίοη 12 



46,22--47,12 -οὐφεθεθὰ» χεβίεῦ οχθηθθονο-- 86 

46 ίουγ οσοἴποῖβ οἵ ἴπ6 οουτγῖ, απὰ 1 9οανν [παΐς πεῖ ννὰβ ἃ οοιτί [ἢ 

22 ΘΔοἢ οούηςῦ οὗ ἴπε σου: ἴῃ (ες ἴουγ σογησῖβ οὗ ἴπεῸὸ σου νεγα 

«5Π14]}}- σοιιγίθ, ἰοσίν “οὐδιῖ5. ἰοπρ δηα τἢϊγῖν «οὐδιῖ5. ψιάς; 4}} ἰουγ 

23 ἍΟΙΘ οὗ [6 ϑᾳπΠ|6 512. . .  .7 ΤΤῃεῖε ννᾶβ ἃ οοἰοηηδάς δγοιιηά 

Θαςοἢ οὗ (ῃἢξ ίοιιγ, απαὰ ρίδοεβ ίογ Ὀο της ψνεγε δγγδηρεά πὑπάθγ [ας 

24 ΠςοΪοηηδἄο5 οὐ ὄνεῖν 5146. Απαᾶ ἰΐὲ ϑαϊὰ ἴο πὲ: Τπεβθε δἂἵε ἴδε 

Κιϊσοηβ, νῆεγε ἴῃς τηϊηϊδίεσα οὗ τῆς Τεπιρὶα 504}} Ὀο]] τῆς ϑαοσγιῆςες 

οἵ {πε ρβϑορίϑδ. 

ζβθε ζενείχίπα ξϑέτέαπι. 

47,1: ΗΕΝ πε ὑγοιρῇξς πὲ Ῥδοῖς ἴο ἴῇε αἀοοΥῦ οὗ πε ΤεπΊρίερ δηὰ 

Ιο, νναΐῖεσ ἰϑϑιεα  ἰτοπὶ ὑπάεγ ἴπε {Πγεϑῃοὶ οὗ ἴῃς Τειρὶς εαϑῖ- 

ννᾶΓα -- [ἰ[ἣς Τεπιρὶς ἰδοεαὰ [ἴΠεῈ δαϑί --τδηὰ ἴῃῈ νναῖεγ οἂπὲ ἀονῃ 

«οὐ [ἢε δουΐῃ 9146 οὐ ἴῃς ΤεπΊρία, ἴο ἴῃς βου οἵ [ἢς αἷΐζαγ. 

2 Τῇδη ἢὰ ἴοοκ πὲ ουὖξξ  [ἢγουρῇ [πε ποτ σαῖς, δηὰα ἰεὰ πιὲ γτουπά 

οὐ ἴΠ6 οιϊθιάς ἴο ἴπε οιΐεῦ εδαϑδὶ σαῖθβ, δῃηᾷ ἴο, ναῖε ννὰ5 ἔον- 

3 ἰπρ οἡ {πε βουΐῃ 5146.82 Α5 μὲ πιᾶὴ ννεηΐ ἰογίῃ εαβίνναγά, ψ ἢ ἃ 
᾿ηὴ6 ἴῃ ἢ5 παπᾶ, πε πιεδαϑισεά οὴς ἰπουβαπὰ οὐδ᾽ῖ5, ἀπά ἰεα πὶς 

4 ᾿ῃγουρῇ νναῖεγ δηκίε- ἄξερ; ἀραῖῃ ἢς πιοαϑυγεα οἠςὲ [Ππουβαπηα «συ 1ἴ8-, 

αηα ἰεὰ πιὸ [ἤσουρσῃ νναῖεσ Κηεξε-άεερ; δραΐϊη ἤξ πηεδαϑυγεά οπὲ 

5 ἰπουβαπα «οὐδιῖ5., ἀπά ἰεὰ πιὰ [γουρῇ νναῖεσγ πιρ- ἀδερ; ἀραϊῃ ἢε 

τηθαϑιγοα οἠμο πουϑαηα «οἰδ]ῖ5., ἀπ ᾿ἴ ννὰβ ἃ ϑδἰγεαπὶ (ῃαΐ 1 οουϊά 

ποῖ ἔογά - ἴῃε νναΐε ννὰβ ἄβδερ δποιρῇ ἴο ϑινίπιὶ ἱπ, ἃ ϑἰγεδπὶ ψΠΊ ἢ 

6 ςοιϊά ποῖ Ὀς ἰογτγάε. Απᾶ ες 8:4 ἴο πὲ: ϑδεοϑῖ ἴῆοι, δοὴ οἵ 

) πιαη ΤἸἤδθη πε ἴοοϊκ πι6ὸ ὈδΔ0Κ ἴο ἴῃς Ὀδηΐϊς οὗ τῆς 5ἴγθαπι, “απὰ ἴο, 

οἡ [πε Ῥδηκ οὗ ἴῃς ϑδἴγεδπη ἵνεῦε ΝΕ ΠΊΔΠΩΥ ἴγεεβ οὐ Ὀοίῇ 51465.4 

8 Ηε αἰά ἴο πε: ΤΤῇῃϊ5 νναΐεγ. ροὸβ ἰοῃ ἴο {πε εαβίεγῃ ταρίοῃ, 

ἀεβοοεπάς ἴο ἴῃς Ατγαρδῇ,5 δπὰ σοὲβ ἴο ἴἢς «Πεδά.- 8ὅεα, ἱπῖο {ῃς 

9 «5411 νναΐε"», ννῃϊο ἢ 514}}] ἴῇῆδη Ὀεσοπὶα ἔγεβϑῃ. Ενεγυ ἰἰνὶπσ [Πίηρ 

{πᾶαὶ πιονθ5, ννῆεγενεῖ -[ἣς ϑἴγοδπ)» σοπΊλοβϑ, 514]}] ἴίνε ; ἴ[ῆ6 9 ἢ 5}4]] 

1. ὈΕ νεΓΥ πΊδηγν., ΕἼΒΠΕΓΘ 5141] σἴδηα οἡ ἰἴ ἔγοπὶ Εη- σεῦ! ἴο Ἐπη-ερ]δίπ ,7 

ἃ Ρίαος ίογ {πε ϑριεδαϊησ οἵ πεῖβ 5141} Ὁ θὲ; «5» β5} 5141] Β6 

τι ἧκὰ (της ἢἤδῆ οἵ πε ατγεαΐ 568,9 νεῦυ πιδην.ἷ «Βυῦ- 15 πηᾶγοῆθς δηὰ 

[5 ροοΪΐβ 541} ποῖ θὲ ἐγεβῃεηξα :τ [ἢδν 5141] 6 Ἰεξ ἰοσ «(ἴῃς ραϊπεγίησ 
12 οἵ. 5411. Οη [πε 5ἴγεαπ), οὐ εασῇ ὑδηΐϊζ, 5Π4}} σγονν νεῖν οζί οὗ 

μϑοσοξϑοβο.----ς 

47,1 “ἴτοπιὶ υπάογ3 7 85 1 ννὰβ τοίυγηίηρ 
Ε 

9 "ἴίογ τῃἷ5 νναῖθυ. 5041} ἤονν {ΠῚ ΠΟΥ, ἀπά ᾿ἴ 5141] Ὀδοοπτα ἔγοϑῆ, δηά νἤογαενοσ ἴῃ 6 

ΘἴΓΘΑΠῚ σΟΠΊ65 ἴπογο 5Π4}1] Ὀς [ἰ{6 6 
ΕἼ 

Ιο ὅ δοοογάϊηρ ἴο {Πεῖγ Κιπάς 8 

20 



87 -ὐεῤεθὰ χεβίε «χαηθιες.- 47,13-48,1 

ἴγθα “νῆοβο γα 15. δα Ό]ε, {πεῖὶγ ἰοανεβ 5Π4}} ποῖ ντῆθγ, ποῦ {Πεῖγ 47 

ἔσυς (4}1;13 τηοηῖῃ]Υ πον 514}}] Ὀεασ ἰγεϑἢ ἴγυμ; ἴον [Πεῖσγ νναῖευ ἰσδε5 

ἴτοπὶ {Πε βδαποΐυδγυν, δηα τἢεὶγ ἔγυιῖ 5}4}}] θὲ ίογ ἰοοά, δαπὰ {ῃεῖγ ἰεαναβ 

ίογ πεδ]τηρ. 4 
Οὐοιιπδατίεέσ οἵ ἐβὲ Ξαπὺ.᾽5 

ΗΠ ϑ8ᾳν85 ἴπε Τογά, ἴἕΉΝΗ: {Γ[ἢϊ155 15 ἴῃς Ῥοσγάεσ ψῃεγεῦν γε 

5841] αἰνἀς τῆς ἰαπα δοσογαάϊηρ ἴο ἴῃς ἴννεῖνε {τρε5 οὗ [5γδεὶ. τό" 

Ὗε 514}} δῆαγε ἴ εαυδίϊΥ; ἰοῦ 1 δυνοῦε ἴο ρίνε ἴἴ ἴο γουγ ἰδίμεγϑ, 

ΔηἋ ἴἴ 5Π4}1 [41]1] ἴο γοι 8ἃ5 νου ΡΟϑβθϑϑίοῃ. 

Ιο ΤΠ ᾽ι5 τῆς. Ὀοτγάοσ οὗ ἴῃς ἰαηπά οἡ ἴπεῸὸὶ Νοιίῃ :"7 Ετσοπι (6 Οτοδξ τς 

569 ὃν Ηειηΐοη ἴο {πε ἰτοπίεγ οὗ -ΗἩαδπηδίῃ δ5 ἴασ 45 Ζεάδα", 
δηςσο. οὐ ἴο Βοιοιῃ-ϑι γαὶπιὶ, νι οἢ 15 οὐ ἴπε6 ᾿ἰἴπὸ Ὀεΐνδοη (ἢδ τό 

τογγιογιθϑ οὗ ᾿ϑαπίαϑδοιθ απαὰ Ηςδπιαΐῃ, .«δηἋ4. το Ηδζαγ- -Θηδη», ννῃϊςῇ 

ἰ5σ οὐ ἴπθὸ Ῥογάφσγ οὗ Ηδιτγαη; οἴπαϊς 15.,φΘ [ῆς Ὀογάεσγ 9Π8}} γιὰ [τῸΠ] 17 

15 ἴῃς 8εὲ4 ἴο ΗδζΖαί-"εἤδη., ἴῃε ἰεγγοσν οἱ [1)απιδβοιϑ ἱγίπσ ἴο ἴῃς 

πούῖῃ. {{Π|5. 15 ἴπε πογίμεσγη Βοζγαδγ. 

Οη {6 Εδβί:"8 ιΒεΐνεεη [] Παπίαβουβ, {Ἡδυταη}», (Ἰεαά δηά 
τὸ ἰαπα οὗ 5γαθὶ τῆς ]Ἰογάδῃ 5841} θῈ ἴῃς Ῥογάθσγ, ἔγοπι ἴῃ -πογίμεγῃ- 

ἰη6 ἴο τῆς Βδβίεγη ὅεᾶ ἀπά: ιᾷἃ5 δ δ5 ΤαπΊαι 9 ΤΉϊδε 15. [ῃ6 

20 δδϑΐθγηῃ Ὀογαθυ. 

Οη ἴῃε ϑουῖΐῃ : Ὁ Ετοπὶ Ταπιαγ 9 ἴο Με-πλεγιθδὴ ((Παΐ ἰ5, Κα 65}), 
“ῆδησε: ἴο ἴῃς Βτιοοκ .οὗ Εργρί πᾶ. ἴο ἴε Οατεαῖ ὅε8.9 ἍΤ ϊ5.. 15 

τῆς δουΐπογη Ὀογάαάετγ. 

Οη ἴῃς εκ: Τῆς ἀγεαῖ 5.49 ἴτοπὶ ἴῃς «5ους}Π γῇ. [ἰὴ6 ἴο ἃ 20 

25 ροϊηῖ ορροϑίϊε (Πε ἰτοηίίεγ οἵ Ηδπιαίῃ."7 ΤῊϊ5 ἰ5 ἴῃς ννεδίεγη θογάογ. 
Υε 514}}] αἰνιάε {15 ἰαηπὰ δπιοὴσ γοι δοσογαϊηρσ ἴο ἴῃς {Π065 21 

οἵ Ιϑγβεὶ. ΥἦἵλἊα 5}4}1] δὶ᾽]οῖ 1 8ἃ5 ἃ ροββεϑϑίοη ἴο γοιγϑεῖνεθ δηα ἴο 22 

{πῸὶ δ᾽᾽οη5᾽ Ψῆο αννε]] απιοηρ νοι, ψῆο πᾶνε Ὀεροίζεηῃ οπηάγεη 

ἈΠΊΟησ γοι, δηὰ τἢδν 5141] Ὀὲ τεοκοημεαὰ 8ἃ5 παῖϊνε απιοὴσ ἴδε 

30 ἰϑγδε [ἴ5,, ἢ γοὺ 51Π4}} (εν Ὀὲ αἱϊοϊζεα 4 ροϑϑεϑϑίοη δπιοηρ ἴΠ6 

{|065 οἵ Ιϑγϑεῖ; γε 54]}1] δϑϑῖίσῃ [πε δἰίεη ἢϊβ ροβϑϑθϑϑίοη ἰῃ (ἢς 23 

{πῦ6 ἴθ ΜΉΘ ες ἀνε 5, σαν {πῈ 1οτγά, ΤΉ νΗ. 

πῇ 3 

ι πο 4 

8 βκκξ 

μ" 9 

«οίμπεπέ οἵ ἐβε απὸ. 

ΗΕΘΕ αἴ ἴῆες Νπιοϑ οἵ {πε Τγιρες: Οη [πε πογΐδείηῃ 48,1: 

325 θογάογ, «τοῦτ ἴπε 564», Όν Ἠείδϊοη, ἴο τῆς ἰτοηίζίεγ οἵ Ηδπηδίῃ 

«Δηά: ἴο ΗδζΖαίτ-οηδη, ἴδ τεγπΐοτν οἵ Τϑαπηδϑοιβ Ὀείηρ οἡ {Π6 ποτίῃ," 

ἀμϑεζβθοδο- --- 

47,13 “]οβθρῇ “145. ἴψνο 5Πδγθϑβ 17 5 αηὰ ποιῇ "δηά (Π6 Ὀογάεγ οὗ Ηδιηιδίῃ 
ΕἼ 

48,1 ὁ Ὀεςάς Ηδπιαίῃ 



48,2-- 20 --ἰαφεξα» ἔχεβίε «κΘηενιο-- 858 

48.,212 ἐἴγοπιὶ ϑαϑί θογάεδσ ἴο ννεβῖ θογάσγι, ἤδη, οπὲ τρογῖίοῃ:. Νεχί ἴο ἴδῃ, 

4 ἴτοπιὶ εαξὶί ἴο ψεβῖ, Αϑῆεσ, οπθς. Νοεχί ἴο Αϑῇῆεγ, ἴτοπὶ εαβδί ἴο ννεϑβῖ, 

4 ΝΑρβίαϊ!, οπο. Νεχί ἴο Ναρῇῃῖδίι, ἔσοπὶ οαϑὶ ἴο ννεβῖ, Μδῃδϑϑεῆ, 

ς.6 οὔθ. Νεχί ἴο Μαπδββεῇ, ἴτοπιὶ εαϑί ἴο ννεϑῖ, Ερῃτγαιπ),, οθθ. Νεχί 

γη ἴο Ἐρῆγαίπι, ἔτοπὶ εαϑδὲ ἴο ννεβῖ, Κβευθεη, οπθὲ. Νεχί ἴο Ἀευθεη, 

ἔγοπι οδϑδὶ ἴο ψεβῖ, αὐδῇ, οηε. 

8 Οη [δε Ρογάεγ οὗ πάῃ, ἴτοπὶ {πε εαϑὶ ἐπα ἴο πε ννεϑβῖ επά, 514]} 

Ὀὲ ἴπμε τοβοσνδοηβ Ψ Ώοἢ γὲ 5141} σεἴ δϑιάς, νεηΐγ-ῆνε τποιβαπά 

«Οὐδιῖ5. τᾶς, δηα ἴῃ ἰεησῖῃ δαυδὶ ἴο οης «ἴγίθα].- ρογίίοη ἰγοπὶ εαϑί ἴο 

9 Ψεβῖ; ἀπά τῆς βαποίπδαγυν 5Π4}} ὃὈὲ {πεγέϊπ. Τῆς γεβεγναίίοη 4 νης ἢ γε 

5}4}1 ςεἴ δοίάε ίογ ΪΉΝΗ 514}} θὲ νεηΐν-ἦνε τΠουσαηα «οὐδιῖ5. ἰοηρ 

το ἃπηα «-«ν εηΐγ-» [Ππουδαηα «οδ115. 46. Τῆς ϑβδογεα γεβεγνδίίοη 514}} ὃς 

ἴογ τῆς [ο]ονίηρ ρεγβοῆς: ίογ ἴπε ρτγίεϑίϑ 5. .4 ρογίίοῃ: ἵνεηῖν- ἔνε 

τῃοιιϑαπα᾽ «οὐδιῖ5 ἰοηρ. πὶ δαϑδὲ ἴο ννεϑὲ δηά ἴδῃ {ποιβαηα «οὐδ 15. 

νἀς ἰτοπὶ ποιῇ ἴο δουΐῃ, δπὰ [ἴἢε ϑαποΐυδατν οἵ Ι͂ἩΝῊ 5141} θὲ 

1Πεγείῃ --ἴογ ἴῃς «-τοηβεογαίεα- ρῥγιἐβῖβ, ἴῆε Ζααοκιίες,, νῇο Κερῖ 

ΤΥ οἴαῖσε δπὰ νεηΐ ποῖ δϑίγαν, ἃ5 αἱὰ τῆς [1ενιῖοβ, ἤεη {πε 

Ιςγαθ]ῖεα ψεηΐ αϑίγαν ---Ἃηά ἃ 514} ὲ ἃ τσγεβεγναῖοη ἴίογ {Πεπὶ 

ουῦ. οὗ ἴπε τεβεγναίίοη οἵ (ες ἰαηά, ἃ βσρᾶςε πιοϑδῖ ϑδσγεά, δα)οϊηϊηρ 

13 ἴῃε «5ου1}. Ὀογάεγ οὗ ἴπε 1, ενιῖεϑ; δηᾶα «οὔ ἴῃς 1, ενιῖεβ «ἃ ρογίοη- 

δα)οϊηίπσ [πε «πουῖῃ.- Ὀογάεγ οὐ [ἴῃς ργίεϑδῖβ,7 ννεηϊγ-ῆνε τπουβαηὰ 

“σδ 115. ἸΙοηρσ απα ἴεη τποιιϑδηα «οδιῖ5. 6. Τὴὲ ψνῆοΐε 4 5Π4}} ὈὲῊ 

τνοηΐϊγ-ῆνε τπουβδαηπα «οὐδίϊ5. ἰοὴρ δηπα «νεηῖν» τπουβαηα «Οδ15- 

14 Μί46. Απά ποης οὗ (15 ομοῖςς ρατῖ οὗ ἴπε ἰαπά 514}|] Ὀὲ 5ο]ά οἵ 

ἐχομδηρεα οἵ δἰϊεπαίεα :8 1 15 βδασγεα ἴο ΪηΗνη. 

15 Τῆς να οἱ ἢνε [Πουβαηα «οδ115. ἴῃαΐ τεπηδῖη5. οἱ ἴπε {νεπίγν- 

ἤνες τποιυβαπα «οὐδ ιῖ5. 504}}] ποῖ θὲ Ξςδογεα, «“Ῥυξΐ 5141} Ἂς ἰο. ἴογ τῆς 

ον, ίογ ἀννε πΠπηρθ δπηα] σοπἸπΊοη ἰαπάβ, δπα ἴῃς οἷν 5141] θὲ ἴῃ ἴῃς 

16 τηϊάξὲ οὗ ἴἴ. ΤὍΤἢ5 5141] θὲ [ἰἴ5 πιοαϑυγετηεηῖ 9 1 5Π4}} θὲ ἰίουτγ 

17) ἱποιιβαηπὰ ἔνε Ὠυπαγεα «οἰ115. 5αιαγα, δἀηα [5 σοπιπιοη ἰαηας 5}4]] 

18 Ἔχίεπα ἴνο δυπαγεα δηὰ βῆγν “σα 115. Οοἡ ὄνεγν 5146. Τῆς τεϑὶ οὗ [6 

Ιεησίῃ, αἰοηρϑιάςε οἵ ἴῃς βϑδογεα γεϑεγνδίιοη, ἴθ τΠποιβαπα «ουδ1ῖ5. οἡ 

ἴπΠε6ὶ εαϑδί δπᾶὰ ἴδεη {Ποιιϑαη «οδιῖ5. οὐ ἴπε ννεϑῖ, .5Π4}} θεϊοησ ἴο 

{πὸ οἷν», ἀπά [5 ργοάυος 5Π4]} θὲ ἴῃε ἰοοά οἵ ἴπε ἱπμδριϊδηῖς οἵ 

Ι μ 

Ι ν 

το ἴῃς εἰν; ἴπε ᾿πῃαρδιίδηΐς οὗ ἴῇῆς οἷν 5}4}} σοπὶς ἰγοπὶ 41} τῆς {τγρὲ8 

οἵ ἴϑγδεὶ. 

20 ΤΏς ν ΠοΐΪθς τγεϑογναίίοη, ἴα 5, [6 ςδογοαά τγοϑογναίΐίοη «Δη6" 

τ[η6 τογγιῖοσν οὐ τἢε οεἰΐϊν, γε 514] πιᾶκὲ ννεηΐϊν-ἤνε πουδαηά 

ΟΕ 115.. 5αυδζε. 

-“..-ἡ- 
ἀξ ΦῸῚΞ ΠῚ 

48, 18 “Ὀεοιάς ἴπεὸ ϑαςγοα γεβογνδίίοῃ 
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89 -αὐπεθεέθα. 5εβίεί χριθθες- 48,2: -- 3ς 

Απάᾶ {πὲ γεϑίάιια 5041} θεϊοηρ ἴο ἴπε ργίηςε ;} 5 «ἴἢς ἰαηά. οὐ Ὀοϊῃ 48,21 

51465 οὗ ἴῃς ϑαογεα γεβδεγνδίίοη δηα [πε τεγγίϊογν οἵ ἴῃς οἷν, ἐχίεπαϊησ 

οἡ {πε ιεαϑβίογηῃ; δα οὗ ἴῃε γεβεγναίζοη οὗ Ὀνεπηίν-ἢνεα ἐΠποιιδαηα «συ 1{83- 

ἴο 6 οαϑί Ὀογάθσγ, δηά οὐ ιἰ5 ννεϑίθση δι ἴο [ἢε ννεϑῖ Ὀογάογ, 

ΡΑΓΑ1}1εἱ ἴο τῆς «{γρ4]. ρογίίομβ, 8ἢ4}} θὲ ἴῃς ργποεβ ἀοπΊδίη, δπὰᾶ 

{πε βαογεα γεϑεγναίοη (Πδξ ἰ5., [πε δαποίμπαγυ οὗ {πε ΤῪερρ]ε" αἀπα ὁ ἴΠε 22 

ἀοπιαίη οὗ {πε [1,εν65) «πᾶ» [ῃΠ6 ἰογγίϊουν οὐ ἴῖῃε οἰΐν, 54}} θὲ 

δηοϊοδεα ὃν ἰἴ; ἰ 5141} |ἰὰ θεύνεοη ἴῃε Ὀογαάετς οὗ ᾿πᾶάδῇ δηὰ 

Βεπ)αιητη. 

Ιο Τῆς Βοεςί οἵ ἴδε Τρ 65: «Οἡ τῆς βου ἰἰπὸ οὗ ἴδ γοϑογνα- 23 

[ἰοη-: ἔγοπὶ εαϑδὶ ἐπα ἴο ννεϑῖ επα, Βεη)απλη, Οἠδ -ρογίίοη.. Ναοχί 24 

ἴο Βεη]απιίη, ἔγοπὶ εαϑὲ ἴο ννεϑῖ, ϑ: πεοῦ, οὔθ. Νεχί ἴο ϑιπλξοῃ, ἔγοπλ 25 

οαϑί ἴο ννοβϑῖ, [ἰβϑδοῆδῦ, οὔθ. Νοχί ἴο Ιβϑδοῆδγ, ἴτζοτη εαϑὶ ἴο ννεϑῖ, 26 

Ζερυϊΐιη, οθθ. Νοχί ἴο Ζεθδυΐιη, ἔτοπὶ εαϑί ἴο ννεϑίῖ, δά, οθ. 27 

15 Οη ἰῃε Ὀοτάσογ οὗ δά, οἡ ἴπε βουῖῇῃ 546, ([ἢςΞ θουπάδγυ τ 5141] 28 

γὰαη ἴτοπὶ Ταπιὰγ ἴο Με-πθΠΡΔἢ ((Παῖ ἰ5, Κδα6β ἢ) «ἀπα ἴπεηςε. ἴο 

[ῃἢε Βτοοκ -οἱ Ἐργρῖ, δπά αἷοηρ ἴΠ15. ἴο ἴπε ἀτεαΐ 568. 

ΤῊΙΝ ἰ5 τῆς ἰαπά ψν ῃϊο ἢ γὲ 514]1 δἱϊοῖ 85 ροϑβϑεϑϑίοη ἴο πε 29 

{πΠ065 οὗ Ἰϑγδεὶ, δηὰ [ἢδ58εὲ 504}} θὲ {πΠεὶΓ ρογίίοηβ, δᾶγ5 {πε [ἴ[ογα, 

20 Ϊηνη. 

ΤἬΘθθΘ 5141] Ὀς ἴμε ἀϊπιοηβίοης"" οὗ {πε οἵἵγ: Τπὲ σαἴε53 οἵ 320". 315 

[ῃ6 Οἰτν 5141} θὲ παπιεα δῇεγ ἴῃε {πΠ0ε5 οἵ ϑγαεῖ. Οη {πε ποιῇ 30" 

δἰάβ ίουγ ᾿πουβαπα ἔνε πυπάγεα «ουδὶϊ5., «πα» {πεῸ ἴῆγεε ραΐεϑ 5}4]] 531ὉὉ 

6: {πὸ (δῖε οὗ Κευθεη, ἴπε ἀδίε οὗ ᾿ὰάδῃ, ἴῃς ἀαἴε οἵ ἴνἐνὶ!. 

25 Οη ἴδε εαβῖ δἱάβ ίοιγ ΓΠποιιϑαηπα ἥνε υπαγοαά «οδιῖ5., απὰ ἴῃς τῆγοα 32 

σαῖεβ 5Π4}1] θεὲ: {πε δῖε οἵ οβερῇ, ἴῃς σαῖς οἵ Βεη)απιίη, [ἢς 

ααῖε οὗ δὴ. Οοα ἴδε βουΐζῇ οἰάε ἴοιιγ ἰποιβαπά ἔνε Πιμπαάτγεά 533 

ΟῸδ115., ἀπά τῆς τἢτεο ραΐεϑ 5ὴ4}} θὲ: [πε δῖε οὗ δίπίεοη, {πὲ 

(αῖο οὗ σϑδοδατγ, ἰῇῆς. ἀκεἴε οὗ Ζεθυϊίυη. «-«Απά- οἡ [6 νοοῖ 34 

30 5146 ἴουγ [πουβδαηὰ ἤνε πυπαγεα «οδιῖ5., «ἀπα πε» ἴἢἥτεθ σαΐθϑ 5Π4]]} 

Ρε: (ἢε Οσαΐε οἵ ἀδά, ἴπε σαΐῖε οἱ Α5Ππεῦ, {πὲ σαῖς οὗ Νδρδμῖα]!, 

--π-ῖῆς νος οἰγοιῖ εἰσῃίεεη (Πποιβαηα «συρ115.. Απηάα {πὰ παπὶς οὗ 35 

τῆς οἷν ἴτοπι {παΐ ἀν 5041] ΒΡῈ: [ἩΝῊ ΘΗΆΜΜΑΗ." 

οι 

φθησξθθϑυβο:--- - 

48,21 “ἴῃ τῆς πιασῖ οἵ [ἴ Δ1 βοὴ ἴπε πογίῃ 
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ΔΕΚΉΕΙ, Ὀ6η-Βυζὶ ννὰ5 (δοσογάϊηρ ἴο ἴπε σἰαϊθιηθπὶ οὗ ἢῖς ΒΟοοΚῚ 
᾿ Ἴ δὶ, σαττι οὶ σαρίῖνε ἴο Βανγίοη νἢ 6 Πῃοϊᾳοῃϊη, Β. α. 597, δπὰ {ποτα 
ἜΣΧΕ τν- 70] Ὀγορ πε ϑίρα ἔτοπὶ 592 ἴο 57ο. Τα ἀδίες οὗ ἢἰ5 ὈϊΓΠ δπὰ ἄθαῖῃ γα 
διωνν.Ἕ«ΞΖ 4. Α . ὃ 
στῆ ὑπκηονπ. Ης ννᾶ5 ἃ ρηδϑί (ργοῦδοϊν ἃ Ζααοκίῖε; 566 ποῖδβ 13 οἢ Ὁ. 
Δ ΣΟΊ τὴ 44) οἵ τὴ6. [δ γυβαίθπὶ Ταπιρίε, δηά ἀουθι]655 δὰ ἴῃ δαἀϊοαίίοη ργοροῦ 
ἕ τ ὙΞ τὸ δῖ5. Ροϑβίτςοη : ἱγαϊηίηρ ἴῃ ἴΠ6 οἶν!] ἀπά τίϊτυδὶ ἴανν, δηα βιυάγ οἵ τΠ6 
- ὋΣ  ρτορποῖῖςαὶ δηα Πἰδίογιςὶ ΠΠπογαῖπγα οἵ ἢ ρεορίε. Ηἰβ5 ΒΟΟΚ ἀρρϑᾶδᾶγβ ξ 

"" 

ἰὼ δον δοαυφίπΐδησα ἢ ἴπ6 ἰπουρῃί οὗὨ ]εγεπιδῃ, ἀπὰ νὰ 5ποιυ]ά 
παίυγα ἢν συρροβε ἴπαὶ με Κπενν (παὶ ργορῆεῖ ρεγϑοηδί ((οΥ [Θγεπιίδῃ ν'85 ἃ ΝνεΓῪ 

Ργοπιίπθηΐῖ ἤρυγε ἴῃ [εἐγιβαίεπὶ δρουΐ ἴπΠῈ γοαῦ 6οο), Ὀυϊ 6 πιαῖκεβ. ἢο πιεπίίοη οὗ 
Ηἰπι. ἴπ οχῇὶα πὸ οαπηεὲ ἰπ οσοπίδοϊ ψ ἢ ἴπΠῸ δαἀναησοα Βανγοηίη εἰν] Ζαϊίοῃ, 
ίγοπιὶ πο 6 δϑοπβ ἴο ἢᾶνῈ δρργοργδίθα πιαίογι αἱ]. " 

Ηε Ἰἰνεὰ δἷἵ 4 {ἰπ|ὲ νῆθη ἱπιρογίδῃηϊ σῆδηρὸϑ ννεσὸ ρβοὶπρ οἡ ἰη ευν ἢ 6. Τῆς 
παῖιγαὶ στοντῃ οἱ ἴῃς παίίοῃ, βπλ]αϊεὰ Ὀγ ἃ σεπίιγν οὗ Αϑϑυγίδη ἰπἤυδθηςε, ν 85 
Ιοδάϊηρ ᾿ἴ τὸ Ὀγοδάθγ πιογαὶ δηᾶ γε] ρίοιιβ σοποθρίίοπα. Τῆς οἷα παῖνε ρον εἰ5πὶ 
Μ85 Ὀερὶπηίηρ ἴο ἰοδὲ [15 ΠοϊΪά οἡ ἴῃ 6 ρεξορῖε, δπὰ τπὸ ἀδερεγ {πΠ|η Καῖ Ππδὰ αδἰτεδάν 
Ρα5ϑθά ίαγ Ῥογοηά ἴἴ. ὙΤΠε πεοαβϑιῖν οἵ ἃ ἤγπιου παίίοπαὶ- το! ρίοιις. ογραπιΖϑίίοῃ, 
νἰσςἢ 9Ππουϊὰ ςσοηῖτοϊ ἴπε που ρ ἢ 11655 ροριΐαγ οὐ15, Πα πηδάθ πο] οι. Τῆς 

σφ ἢ ρορι]αγ ποίΐοη οἱ πιοαὶ γεβροηβι ΠΥ ννὰ5 ραϑϑίηρ ἱπῖο 84η δἴῃιςαὶ ϑγϑίθπὶ 
ἢ ποὶὰ τπς ἱπάιϊν!τ4] σἰτςτν δοςοιυηίδοϊς ἔογ ἢϊ5 σοηάιιςῖ. [1 τγαγν σοπι- 
ροϑιίίοη νὰ Ὀοσοπηπρ πιοῦο εἰαθογαῖθ δηα δπιυϊϊοιιβ. ἴπ ἃ νογά, ἴῃς παίϊοῃ, 

ἰη ἴπΠ6 ρεύβϑοῃβ οὗ 5 δαἀναησθα {Πϊηεῖξ, πα τεδοπεοαὰ 4 οἴαρο οἵ γεῆεοςοιίοη, ἰῃ 
ΜΝ Ὠϊ ἢ τ ννὰς υπαογίαΚίηρ ἴο ἀθα]ὶ βογϊουϑὶν ἢ [Π6 σγεαῖ ρῥγοῦϊθπης οἵ [᾿Π6. 

Α ςεπίυγν οὐ δχρογίδηςε ἱπίεγνεημος Ὀεΐνθοεη ἴΠ6 ἢτξὶ ρσοῖρ οὗ Ρτορἤῃεῖβ 

(Απιοβ, Ηοβεβ, ϑαίδῃ, Μίς4ῃ) δηὰ ἴπμε βεσοπμα (Ζερμαηίαῃ, Ηδῦακκυκ, [6γο- 

πιαῃ, ΕΖοκίθ]), απὰ τπμῈ ροϊηϊ οἵ νῖενν δὰ οπαηρεά. ὅϑοπὶαὸ ρϑηθγαὶ ἰάθας 

γοπιαϊπεα, ὑυῖϊ ἴῃ6 τοὶ ρίοιις οπαῖίο ννὰ5 ἴῃ ἱπιροτίδηϊς γοϑρθοῖθ πΠῸ ἰοῆροΓ 
ἴῃς 954π|6δ.Ὀ ΕἘζΖοκίοὶ 15 αἴ οὔθ νψἱῖ ἢ ργθάθοοβθογς ἴῃ ποθ οὐ ςεογίδί ἢ 

Ροϊηῖς ; ἴπαῖϊ ΉΝΗ αἷοπα ἴα σοα οἵ ἴἰϑύαοὶ, δηὰ ἰϑγϑο 5 ἢ ΜΟσβῆρ οὐ οἴδποι 
ἀδιῖος ἃ ίαϊαὶ οἱη; {παὶ ΉΝΗ τγεαιῖγος οὈδάϊθπςσο ἴο ἴῃ πιογαῖὶ αν’; ἴῃαἴ 4Π|4ποθ5 

νὴ Γοτοῖρη ρεορίος αὔ δυγῖμι!, Πα ἸΗΉΝῊ 5. στυϊοσγ οὐ ἴῃ νῇοϊο νου], δηά 
ςοπάιιοῖς 15 ἤδαδίγα, ἱποϊυαϊηρ 1ἴπΠ6 Ὠιδίογυ οὐ ἴπΠ6 πιϊρι τεσ Κιπσαάοπια, ἴῃ ἴπῸ 

ἰηϊογεςῖς οἱ ἰϑγαοῖ; ἴτῃῆαῖ Ηδ ν]] ρυπιϑῆ Ιογαθὶ (οσγ ἰΐϊ5 υπίδι πη] η655 ἴὸ Ηἰπὶ 

ἀευστάς-.- - -- 

40 . ὕεῖονν, Ρ. 92, 1. 2, αἷἶϑο ποῖθ 6 οπ ς. Σᾧ; ἢ. 14 οὴ ς. 14; πῃ. 112 οη ς. 28: ἢ. 28 

Οῃ ς. 32: π. 5 οη ς. 44; ἢ. 4 οἡ ς. 46. 



-αὐφεϑεδ.» (Ἰοίεα οὐ Θκεβίεῦ «χροθονις-- οΙ 

(1. Φ. πιαίηἷϊν 115 ψούθῃ!ρ οὗ οἴμοι ἀ611165), Ὀυϊ ν}}]] δανα ἃ γοπιηδηῖ, δηα δνοηί- 

1.41} Θϑι 5 τῆ6 παίΐοη ἴῃ οὐὈδαϊΐϊθησα δηα ργοβροῦιν. ὙπῈ Ργορῃοῖ᾽ 5 νίονν οὗ 

[6 5 ἴῃ ἰἴ5 θϑϑϑθῆσθ δὴ ἱπιργθϑϑίνοϊν πηοῦαὶ οπθ : [Π6, ἕοσγ ἢἷπι, 15. πηϊοη νυ ΙΗΝῊ 
δηα ονϑαάϊοθποθ ἴο Ηἰπι, δηὰ ΪἴἤΉνΗ ἰ5 ἴῃ6 ἰἀἄθαὶ οὗ {τυ δηᾶ )υςῖῖςθ. ἘΕζΖεκΙοῖ 
ἄοθ5 ποῖ ψνῃΟΪν τἰθα αἀῦονε ἴῃ6 οἷά ρῥἤγϑίςαὶ δπα πιογαὶ δηϊΠγοροπιογρ σι: ἢ6 
5111 {Π|πκ5 οὐ ΪΉΝΗ 845 οὗ Ὀοάϊϊν σπᾶρο [ἰκ6 ἃ πιᾶπ, 85 δυυῦ)θος ἴο πιπιαη ρδ5- 

βδίοῃβ οἱ ἱπάϊρῃηδίίζοη δηὰ δηρού, δηὰ δ5 ςοῃπῆπίπρ Ηἰς ραΐογῃδὶ σάγθ ἴο [ϑ5γδεὶ. 
Υοῖ ὄνθῆ ἤθῖθ ἢ6 πᾶ5 ἴῃ6 ρϑγπὶ οὗ υπίνουθαϊ ἰάθαϑ. [Ι͂ἢ ραγίσυΐαγ, ἢἷ5 σοποθρ- 
[οη οὗ ἴπ6 υπϊΐαγν [6 οὐ ἴῃς ννοτ]ά, υπάθῦ οπα αἰνίηθ ρονθγηπΊθηῖϊ, ἰ5 ν]Ροτοιϑὶν 
Ῥτοϑςοηῖθά. 

Ιπ σοπιπιοη ψ ἢ ΤΘγαπιαῃ ἢ ἤοῖάς παι ἴπ6 ἱπττγα οὐ τἴπ6 παίΐοη Ὀθίοηρβ ἴο 
1πΠ6 Ἔχιθϑ, δηα παῖ ἴΠῸῪ αἵ ἱπαάϊνί αι} ν γοϑροπϑίδῖα ἴο ΪΉΝΗ ίου ποθ ὶγ δοίίοηβ. 

Βοῖῃ ἔπεσα ἰάθαβ νεῖ ἰοτοθά οἡ ἴῃε ἴνο ΡῬτγορῆθῖς (ροβϑι οἷν Εχεκίοὶ ἰδαγηθὰ 
1ῃη6π| ἴτοπι [Θγεηδ ἢ) ὉΚΥ ἴῃς οἰγοιπιβίδποθς οὐ ἴῃ6 {ἰπ|δ0 1 νὰβ ονίἀθηΐ [παῖ 
]οτϑαϊθηι ννὰ5 ἀοοπηοά, πᾶ ἰἴ (οἱοννοα τπαῖ ἴῃ6 ἤθνν παίΐοη ννὰβ ἴο Ὀ6 ἰογπιϑὰ 
ἔτοιῃη ἴῃς σαρῖῖνο5. Βιυῖ ποῖ 411] οἵ ἴπθπὶ νοῦ ογίηγ: δοπὶθ ψογα Ἰαοϊαΐοσς απά 

ἱπηπηογαῖ, δηα (ἢ6 πιᾶ55 παὰ ἴο ὃδ6 οδα; ἴο [ῃϊς Θηα ἴῃδν σῃπουϊά θὲ {πε οπα 

ΌγΥ οπρ, δπὰ {πὸ πηννουῖην οὔθ ποῖ δἱἱοννεαὰ ἴο τοῖση ἴο ζαπαδη. Ὁἢ15 νῖονν, 

ὈτγΙοΗ͂ν οἰαῖεα Όν [Θγοπηδῇ, 15 θηΐοτοθα αδἵ σγοαῖ Ἰδηρτῃ Ὁν ΕζΖακίθὶ, απὰ ἱπαϊσαῖες 
ἃ ἴυγπιησ-Ροὶηΐ ἴῃ ἴΠ6 παίίοπδὶ Ἰάθα οὗ ΪΉΝΗ δπά οἵ ἴῃῆ6 παίϊοπαϊὶ- το] ρου [1{6. 

ΕΖοκιοῖ 5. βρϑοῖαὶ σοπιθυϊΐζοη ἴο ἴπ6 ἰπουρῆϊ οὐ 15 {{π|6 15. ἢϊ5 οἰαθογαῖθ 
βοῆθπια (ςς. 40--48) οὗ ἃ πον παῖϊοηδὶ Ἴσοηϑδίτυτοη. ὙὍὙΠπὲ οἤίοῖ ἰδαΐυσγε οἵ τῃ8 
ϑοἤθπια ἰβ βοραγαϊίοῃ οἵ ἴῃς οεἰνὶ ἴτοπι ἴῃ6 δοοϊοϑίαϑτῖςαὶ ρόννεσ, οὐ'. ταῖπογ, ἴῃ 6 
ςοπτρίοῖα ἱπάορεπάρφησς οὐ ἴῖπ6 ἰαῖίϊοσ---ἃαὰ πιοσῖ ἱπηροτίαηϊ ροϊηΐ τ τῇς ἰαῖογ 
ἀφδνεϊορηιθηῖ. Ηον ίαγ τῃϊς Ιάἀθὰ δαὰ Ὀδθη αἰγοδαν ἀἰδουπδοα ἰπ [οσυβαΐθη (ἀουθι- 
[655 1 μαά ργεοβοηϊεα [1561{) νναὰ ἀο ποῖ Κπον, Ὀυῖ ΕζΖοκίεϊ ᾿ς ἴῃ6 ἤγϑι ἴο σῖνθ ἴἴ 
5ῆαρθ. [πη Ἴσοπηρδαοΐίοη ἢ (Πἰσ ἢ6 ἄγαν ΠΡ 4 τιίιαὶ σοάθ, ννῆϊοῇ οἰαηάς, ἴῃ 
ϑθηογαὶ, πιάνναν Ὀοίνθθη Ὠρυϊογοπον «πα ἴον. σ7- 26 (ἴπῃ6 5ο-ςα] θα Δαν ο 
Τἴἤοδίηδ55); αηὰ ἢ ἀδἤηϊῖοῖν δηηοιποθς ἴΠ6 οί ὈΠΙΞηπηθηΐς οὗ ἃ βοοοηάδγυν οἷδς5 
οὗ ΤοεπΊρ]6-τϊηἸδίθγς, ἴῃς 1, ονιῖθ5, ἰογπιθα ἔγοπὶ ἴπὸ ῥγίθϑίβ οὐ (ἢ6 συγαὶ ϑἤσίηθϑ. 

ΗΙΪ5 Τοπιρῖίθ βοὴ ἴο ὃὉ6 ρῥΪαπηρα αἴογ τῃαἰ οὗ ϑοϊοπιοῆῦ. Ηξ ἰ5 σοηβδείοιιβ ἰῃαΐ 
Ὧδ6 ἰ5. ᾿πϑί τυτρ τοίογηιϑ: ρατί οὗ ἴῃς οἱαά ᾿ἰθριϑ τίου ἢς 4115 ποζ ροοά (ς. 23), 
ΜΠ ἢ πιέδης ἴπαῖ ἴῆ6 πιούαΐ πα τοὶ σίου 586 πη56 οὗ ἢ {Ππ|6 παὰ ουΐρτοννῃ 1. 

ὙΠῸ Ψ Ποῖα τἰϊαδὶ βοθπιαε ποοαθα τεσοηδιίγιςτίοη (Πευϊεγοποην παὰ Ὀδριπ ἰϊ, 

Ὀυϊ Παὰ ποῖ ροῆβ ίασ ϑῃοιρἢ), δηὰ τ ννὰβ ἰογίυπαῖθ ἴπαΐς ἴῃς ἱπι!αῖῖνο ἴῃ τη ϊς 
τηονοιησηΐ (6}] ἰηΐο ἴῃ6 παπᾶς οὗ ἃ πδὴ ννῆο σοπιρὶηθα ἰοπάπεδϑ5 [ογ τζαὶ ν ἢ 
πΊογαϊὶ οἰ πησοηον. 

Ι1 15 ἃ πηάγκ οὗ ροπίιβ ἴῃ πἰτη ἴΠπαΐ ἢ6 φαὰνν ἴπΠ6 πϑβὰ 50 οἰδαγῖν, απ γτεβροηάρά 
ἴο ἰἴ ν ἢ 50 πιο ννβϑάοπι. [ἴ ἰα ποῖ νίϊποιζ ᾿υϑῦςς τῃαι 6 ᾶὰ5 Ὀδθη οδὶϊθαὰ 

[π6 “Εδίμοσ οἵ [π4|5Ππ|.᾿ 
Οη ἴδ οἴϊοτ παπᾶ, πὶ αἰπάρ ἰονναγὰ ἴῃς Εἰτιαὶ αἤδοῖς Πὶς. οι σαὶ ροβιτϊοη. 

ΤΠοΟυΡ πὸ πᾶ5 ἴῃῆ6 σαπηθ ργοπογαὶ πιρῇ οἴῃίοαὶ σοάθ ἃς ἴπε οἴποσ Ῥτγορῇοῖβ, γοεῖ 
ἢδ6 ρυῖβ ἰηίγαςσιίοης οὗ (Π6 σογοπιοηΐαὶ ὑϑᾶρὲ οἡ ἴπΠ6 βαπηα ἶενοὶ ψ ἢ οἤδξηβος 
δραϊηϑδῖ τῆς πιογαΐ αν, δηὰ ἢξ ἄοβθϑ ποῖ ἀἰϑιϊπριίϑῃ Ὀθίνδθη ναγαϊϊοης οὗ βοςίαὶ 

εσὐξῖοπιὶ απὰ πιηἀαπιθηΐαὶ πιογαΐὶ ργίπεῖὶρίθς (ας. 22). Τὸ [(Πἰ5 πιιδὶ Ὀ6 δάἀάςα {παῖ 
ἢθ6, Κὰ τῆς. οἴου Ῥγορπεοῖβ, βϑῇονθ. ἢ0 πιογαΐ γοσορητοη οἱ ἰογοὶρη παίϊοηῃβ: ἴῃ 6 
εἰν] χαῖίοη οὗ Ἐσχυρίὶ δαπὰ Τγγθ 15 ποίϊπιηρ ἴο πῖπ|. ΤῊΪ5 οπΘ-ϑ ἀθάηθδ5 πὸ ἀοιϊδῖ 

βᾶνα Πίηλ 41] ἴῃ 6 ργθαῖθγ ροννεῦ 85 ἃ παϊϊοῃδί γεϑίογπιου. 
ΗΙ5 ρεύβοηδὶ {πΠθπήϊ πος ἴὸ ΝΟΡυςσΠδαάηθζζαγ δηὰ Βαῦγυίοη 15 ον δῇ 

Δρραζθηΐῖ ὄχοθρίίζοη ἴο ἢἰς δηϊὶ-ἰοσγείρη ἰδοϊ πρ: Βαῦνίοη 5 ἴο ἢϊπὶ [ἩνῊ᾽5. ἰποῖπι- 
τλεηΐ ἴοσγ τοοῖϊπηρ οι ἴπΠ6 ον] ἴτοπὶ ἰβγδϑὶ δηά γε- οϑ Δ Ὀ Π5ηηρ ἴπΠ6 παίΐοη ἴῃ 

ρυπῖν δηα ρϑαᾶςα; {π|πκῖπρ οὗ Βαῦνίοη, ποῖ 85 ἃ Ἴσθηΐγε οὗ σοϊ βίοις {πουρἢϊ, 
δυΐ 45 ἴπ6. ϑννογα οὗ σοά, ἢε οεἴοοβθβ ἴο ἱρῃῇοτο πεῖ ἰαοἰαίγν. Βιιΐῖ ἢ6 ννὰ5. ποῖ 
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ππαῆδοϊθα ὃν ἤογ εὐϊαγο. [Ι{ ἰ5 Π|κοῖν (παῖ ἢ15 ἴαγγα βεῆθηιθ οὗ παίϊομδὶ νους ῃρ 
ἄτγενν ϑοῖηὴθ οἵ 1ἴ5. ἰδαΐιιγες. ἔγσγοπὶ ἴης Βαῦνγ)οπίδη τἰϊαὶ. [ἰ 15 ποχὶ ἴο σεγίδίπ {παῖ 
ῃἷς σεοργαρῃϊοαὶ Κπον]οαάρε ἀπα 5 δοηυαδϊπίδπος ἢ ἴῃς σἰοτγίθς οὗ ἴπε ῥγίπιοναὶ 

τἰπ|δὸ 'νογα ταῖν οηϊαγρεα Ὀγν Πὶ5 γοϑίάθπος ἴῃ Γμαϊάθα. Ὑποιρῇ πες ἴ5 ποῖ ἴο 

5. ὕὈε ςοηῃϑιαετγεά ἃς ἴπε δυΐποῦ οὗ σξη. 2 --ἰσ, ἴἴ 15 ργοῦθαῦϊε {παῖ πῈ ἴοοῖκ ραγῖ πη ἴπε 
σοΙ δΘοῖοη οἵ πιαΐογαἷς οὔοἵ οὐ ψῃϊοῃ, ᾿π σοπιλθϊπδῖοη ἢ οἴποῦ ἰγδαϊτίοης, ἴἤοςα 

παγγαίϊνος, ἰηΠ {πεὶσγ ργοβοηῖ ἴοσγπι, νΕγο αἰϊογνναγά οἱαδοσγαῖθα. Τῆς οἰθηθηῖς. οὗ 

ἢ]5 ορεπίηρ ν᾽ϑίοη αὔὸὸ Βαδυη:]οπίδῃ. 
Ης 5θεπὶβ ἴο πᾶανθ ἰϊνεα 4 ρϑϑοθῖιΐ δηὰ ποποῖθα [6 ἰπ Ὁμαίάθα. Τῇῆὸ 

ΙΟ Θχίΐθς δά {ποὶγ ον δου αηα ἰαπάς, απὰ {πεῖὶγσ οὐὴ βονεγηπιθηῖ ὃν ΕἸάετγσ, 

ἢ ργοραῦϊν πὸ φτοδῖογ Ὀυγάθφη ἴῃ ἴπε ραγπιθηΐῖ οἱ ογαϊπαῦν ἴαχθς ἴο ἴῃ 

Βαδυϊοηίαη ρονεγηπιθηῖ. Τῆς Ῥγορῆοῖ ννὰ5 οἴζϊοῃ νίϑιῖθα δηα σοπϑυϊῖΐοαὰ ὃν ΕἸάοτς 
δπὰ ρεορίθ. Δνῃοῖμοσ ἢ6 πδά ρογβοηδὶ γοϊᾳτίοης ἢ τῆς Κίηρ οὔ ἢ εἰν] 

Δηα Θοοϊοϑιαςῖίοαὶ οβίσοτς να ἀο ποῖ πον. Α ραϊμπεῖϊς ερίϑοάθ ἰπ ἢἰ5 ἢἰβίογυ 15 
Ι5 ἴπε ἀδβαίῃ οἵ ἢῖ5 νἕδ (24, 15 -- 27)). 

Α σςοποροιάογαῖθς ρα οἵ δὶ ριοόρποοῖθς βθοῖη ποῖ ἴο πανὲὸ Ὀδθη ϑροόοζθῃ. 
Ης ἀεϑογίθες Πιπιϑοῖ ἃς Ὀσδίηρ ἀι ίτοπὶ ἴΠ6 γδαγ 592 ἴο ἴπΠ6 γϑαῦ 585. ΪΙῃ 
ΔΩΥ͂ Γᾶ56 ἴΠ6 ρῥγορἤθοῖες πιυκῖ πανο Ὀδθη σαγοίγ ντιοη οὐἵ ; ἴΠῸ Υ δῦὸ οἰαθογαῖθς 
Πἴογαγν ρῥγοάιπιοίζοπβ, ἀπ ννεσε ἀοιυδίίοος γονιϑεα τοναγὰ ἴπῸ οἷοσδε οὗ ἢὶς σαγθου. 

50 Ηἰἷἰς5 5ἵἴγίε ἴς. ἀποουῖῃ «πα ἰαδογοα, δηά {1} οἵ γτορεττοης, ρἤγαβος δηὰ ἰοστηῖ85 ; 
Ὀυῖ, οα ἴῆε6 οἴπον ἢαπά, ἣἢθ παᾶ5 στϑραῖ ροννεσ οἵ εππιυϊαϊίοη, δηα ἢἷ5 αἰϊβοοιγοος 

αῖα οἱοαιθηΐῖ ἴγοπι {ΠΕῸῚΓ πι455 οἱ ἀθίδι 5. Ηὄδ ἰς ἰοπά οἵ ργονογὴβ δπα δ᾽ δρογίεϑ, 

Δηα πλακο5 ἰγεαφιθηῖ 56 οὗ ἴπ6 εἴερνυ. Ηἰϊς νϑίοης δηὰ ϑυπιθο σαὶ δςῖς αἰ ΠῈΓ 
ἔσγοπι ἴῆοβο θοῦ βαγεῦ Ῥσορῃεῖς ἴῃ Ὀοίηρ ποῖα εἰαθογαῖθ, δπὰ πὶ βῃοντηρ πιογα 

25 ρΪαϊηἷῖν ἴη6 πιᾶγκϑ οἵ ᾿ἰΐογαγν σοποίγυςτοη. [π᾿ Πἰπὶ νὰ 5θὲ ἴπ6 Ὀοριπηϊηρ οἵ ἴῃς 

δροσαϊγρῖς ἰθπάθπου ψῃὶοῇ (οἰ ον οα τῃ6 ἄδοδν οὗ ργορῆθον. Ἠδξ ἰς ἴπε ἰαϑὶ οἵ 
1ῃὴ6 ἰἴπὸ οὗ ρσύοαῖ Ρτσγορῃοῖς, ἴῃ 6 οτοαΐουβ οὗ ἴπε ϑγδϑὶ {15} οἴῃ ις41]-παίϊοπδὶ 
ΠιΙοΠοΐπειῖςπι; δ6 ἰ5 ἴπΠ6 βγϑῖ οἱ ἴῃ6 ργοδῖ τίϊι4] γείογπιετ απα Ἴγϑαῖογς οἵ ἴΠε 

Τοτύδῇ, «πᾶ ἢο ἰς ἴῃε. ἢγϑξί οἱ ἴῆς ϑϑοῖβ πο σοπορίνοα δηα τεργοςβθηϊρα ἴῃς ἢἰ5- 
20 ἴοτγν οὗ ἴπε νοι] 85 ἃ ἀγάπα οὐπι παῖς ἰ [Θγαθ ἢ ΕΠ ἢ ΘΌρΓοπΊδοΥ. 

Ηῖϊς Βοοκ ἰ5. ἃ τίς ϑδἴογοῃοιδε οἵ ἴθ ρσϑορταρῆϊοαὶ, Ὠἰβιογιςαὶ, πιογαῖ, δπὰ 
γε ρίους ἰἄθας οὗ ἢΠῖς {ἴ{π||. Ηδς ννᾶς οἰθαγὶν ἃ πηδη οὗ νἱὰθ ΠΙἴογαγν πα ϑοςίδὶ 

ἱπίογοςίς ; δηά, τποιρῇ ἢ5. ΔΌ}ΠΠ ὴ  ἴο δρρτγεοῖϊαῖθς σογίδίη ἰογεοῖρη οἰν} }Π Ζαϊϊοπθ ννὰ5 
αἰπιοσῖ ἀεδϑίγουνεα ΌΚΥ ἢΙ5 παίϊοπαὶ παγγοννηθϑα, ἢ6 βῃον θα Πιπιϑοῖ 4 ἴγρίςδὶ [6ῖν 

35 ἰπ {π6 γοϑθρεςοὶ παῖ ἢ6 δρρτγορτγίαϊθα ἰογείρτ οἰδιηθηῖς οἵ τποιρῆς νἱῖπουῖΐ ἴῃ δὴν 

Ῥαγουϊαῦ ἀρθαηάοηίηρ ἢἰ5. παίίοπαὶ ροὶπὶ οἵ νίθν. Ηβξ 5. ρεγῆδαρϑ ἴῃς πιοσῖ ἰηΐου- 

Θϑίϊπρ ρεγβοηδὶ ν ἴῃ ἴῃς ρσγοαῖ στοιρ οἵ Ῥτγορποῖς : πὸ 5. αγάοηϊ, βεϊγοοηβάρφηϊς, 
ὈοΪά, το θπίῖοςβ, Ὠοροία! ; δπά ἴπ656 χυδ! τος ἀγὸ γοβοοϊθα ἱπ 5 ὙΠ ηρΡ5. 

Ηε Πα5 αἴννανβ Ὀθβεὴ ψοπάργεά αἵ: ἰῃ ἴπε ἤγβι σθητιγν οὗ ΟἿΓ δγὰ ἰΐ ννὰβ ἃ 
40 4ιοϑς!]0ῃ ἀπιοηρ ἴπε [Θννῖϑἢ ἀοοσίοτα νμεῖθογ ἢ6 σπου ποῖ Ὅς ἀεπιοά 4 ρἷαςς πη 

ἴῃη6 (δηοη οἡ ἴπε »τουπὰ ἴπαΐ ἢε ςοπιίγααηϊεϊο ἃ ἴῃ6 [νν ; δπά ἢἰβ. ορϑπίπρ νἰϑίοη 

(Κα της γι σπαρίεγ οἵ σεηθϑὶς) νὰς ἰπουρῃξ ἴοο (1 οὗ πιγϑίογν ἴο Ὅς τοδά 
Ὀν 4Δηγ Ὀυῖ πιαῖιγε ρεῦβοηβ. Οσκοτιῦδβ σοπιραγεα πὶ ἴο Ἠοπιοῦ ίογ Κπονεαρο, 

Πα 5ΟΘΗΙΜΜΕΞΚ δα τπαῖ ἢθ νουϊὰ [κα ἴο ἰθοαγὴ Ηδθῦτον ἴῃ ογάθσγ ἴο τεϑά 
45 ἘΖΘΟΚΙΕΙ ἴη ἴῃὸ οτρίηδί. 

1 ἰ5 ἰοσϊυπαῖς παῖ πὶς ὈοοΟΚκ ἢὰ5 σοῖηθ ἄονηῃ ἴο ι.5 5:51 π|1| }}ν 845. ἰὶ Ἰοῖ 

ῃἷς Παηπά. Ηδφτε αδπᾶ τΠγα ἃ ϑοΐοϊαγ πα5 σα] θα βοπὶα ρατγί οἵ ἰξ ἴῃ πισβίίοῃ, 

Ὀυῖϊ ἴπὸ στεαῖ Ὀοάν οἵ ἐχροβίίογς αἴ ἀστεϑϑα (ῃαῖ, ἢ τἴῃς6 ὀχορρίίοη οὐ δγγοῦβ 
οἵ σορνῖϑῖβ δηα 4 ἔδονν βογίραὶ δἀαϊτίοπϑ, ἰ ἰ5 σϑηυσπθ. [Ι͂η τπῖὶς τοοροοῖ ἰΐ οἰαπάς 

50 ἴῃ πιαγκεά σοπῖγαφὶ ἢ τῆς Βοοῖκς οἵ ᾿ϑαίαῃ, δ σαῃ, [Θγοπηαἢ, πᾶ Ζεομπαγίδῃ. 

[15 ἱπιπηηῖν ἰτοπΊ οχίθηςινε δὐιτίοης πὰ95 Ὀθθη ρῥγοῦαθὶν ἄπ ἴῃ ρατῖ ἴο ἴῃς 

ἰαςϊ παῖ [1 σίνος 4 ΠῚ] απὰ ςπϑογηρ ρἱοίαγα οὗ ἴπεὸ διῖαγα οὐὗὁἨ τἴπῸὸ παίίοῃ ; πιιςἢ 
οἵ ἴῃς ϑιυρρίεπιοηίαγν ψοΥκΚ οὗ ἴῃ αποίεπιὶ οαϊῖοτς ἰ5 ἴο ὍΘ δϑοπροὰ ἴο ἴδ 

ἀεβῖγο ἴο γοίϊθνε τῇς οἱοοπὶ οὗ ἴῃς. Ῥγορἤθῖς ρογίγαιπγὸ οὐ [5ταςὶ. 
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ΤΠΘ Βοοκ ἀἰϊνίαος ἰἴ56} παίιγα!ν ἱπίῖο ἴνο ραᾶαγῖς: (Α) 7.16 δ γοῤῥξεεϊξε 

ἢνοῤόν (1-- 39), )πὰ (Β) 7.6 Κδίοιν οΥ Δ έεομείγμείίον (40 - 48). Τῆς Ῥτγορῇαοῖὶθβ 
(411 ἰηῖο τῆτες αἰϊνίϑίοπς: (4) Τπε Ρτγεαϊοϊίοηβ οὗ ἴπ6 [)εϑίγαςστοη οἵ [6 πιβα] 6 Πὶ 
(1 - 24); (ὁ) Τῇε Ργεαϊοϊίοηβ αραϊηϑῖ Εογεῖρῃ Ναίοημβ (25 -- 32); (4) Τῆς Ρτοπι-. 

ἶ5ε5 οὗ ἴ1ῃ6 ἘοϑίογαϊίἝςοη οὗ ἰϑγαοϑὶ (33--39); οὐ 40--48 τὴαν ὃὲ αἴϊδοῃεά ἴο 323 -- 39 
8ἃ5 ρατί οἵ ἴῃς ρἱςίιγα οὗ τοϑίοσαϊοη. ΤηῈ ΗἩθδῦτεν ἴοχῖ 15 ᾽ῃ Ὀ8Δα Ἴσοπάϊτί!οη. 

ἢΠΠϊἸοέεσ οκ. ὥβαρέενο 1--24 

δὴ» 
(ϊοίεσ οκ Φβαρέέν 1. 

(1)ὴ Τῆς 2φἠγοίλ γεαγ, ᾿ἴ τῃῆ6. πιθοῦ Ὀ6 σοττεςῖ, τοίου ποῖ ἴο ἴῃΠε Ῥτγορπεῖί᾽ 5 
ασο (νης νου 6 οἰπογννῖίβα ἐχργοϑϑθα ἴῃ Ἡθῦτεν), πού ἴο ἴπ6 βπήϊης οἵ {6 
Βοοῖ οἵ ἴῃς ἀνν, 2 Κίῃρϑ 22, Β.΄. 621 (νῆϊοἢ ἄοθς ποῖ ἄρρθαῦ ἴο ἢανε ὕδεῃ 

ι5εἃ 45 8δῃ δροςῇ), διυῖ ἴο βσοπῖθ ὑηκπονῖι Ἔροςῇ, ργοῦΔΟΪν ΒΑΌγ]οπίαη, ρογΠΔΡ5 
1ῃ6 δοοοϑοίοη οὗ Νααροροΐαββϑασ, ἰουπάθσ οὗ {πε Νεν- Βανυ])οπίδῃ Κίπράοπι, δῦοιϊΐ 
Β. σ. 626, δοςοτγαάϊηρ ἴο ἴπ6 (αποη οἵ Ρίοϊδηγ. Βιυῖ ἴῃς τοχῖ ἰδ πποργίδίῃ ; 566 

ῃποῖς 3. ᾿ 

(2) [Τῆς Οὐδδαν ἰα πιρπιίίοπθα οὐ οπα οὗ ἴπε Βαῦδγίοημϊαη ςοηϊγαςϊ-ἰ Ὀ]εῖς 

ἀἰσίηϊοσγεαὰ ἀυγίηρσ ἴῃς Απιούίϊσαῃ ὄχοδνδίίοηβ αἱ Νίρριγ, 5ΕἙ οἵ Βανυίοη, οἡ {πῈ 
ννϑβίθση ὕδῃκ οἱ ἴῃς 9Παῖϊ δη- ΝῚ} (1Π 6 ἰαῦρα σαπδὶ θαβδί οὗ ἴῃς Ετρἤηγαῖθ5). ΤΠδβα 

ςοηίγαςῖ-ἰΔ 1615 (πιοσῖ οὗ ψῃϊοῆ ἃ ον ἀεροβοα 'ἰπ ἴπε Ιπιρογίαὶ ΟἰϊοπΊδη 
Μυδβδιπι, (οπδίδητ πορ]6) ννογα ἰουπα, ἰονναγά τῃῆ6 ἐπα οὗ Μααν 1893, οὐ πὲ εἷαγ 

βἤοοτῦ οὗ ἃ τοοπὶ (18Χ9 ἢ.) τηοτὰ ἴπδη 20 ἴ. Ὀεῖονν ἴπ6 δυτγίαςε οὗ ἴῃ σοηίγαὶ ρα 
οὗ ἴῃς. ποτίῃ-ννοβίοσγη τ άρσε οὗ ἴπ6 τυ ϊης οὗ ΝΊρρυγ. ΤΠῖς τοοπὶ σοηΐϊαϊποα ἴΠ6 Ὀϊ51- 
Π655 διζῃϊνοα οὗ α΄ νον πᾶ ἱπβυδθηί αὶ Βανγοπίδη ἤτγπι, Κῆοννη 45 “2 ωγασλή 
,δοη5 ΟΥ̓ ΛΊῥιμγ, ννῆϊςἢ βοιτγϑῃρα ἴῃ τῃἰς5 ἀποϊθηΐϊ οἰγ ἀυγίηρ ἴπὸ βϑοοπα δα] οἵ 
1π6 ἢ σρηΐαγν Β.σ. ΑἹ οὗ ἴῃ6 730 Ὀιυπιποϑς- οσιυπηθηΐθ αἰἸδοονεγεα αἴὸ ἀαίεα 
'ἴπ ἴῃς τοῖρῃ οὗ Ατΐαχογχοϑ 1. (8. σ. 464 -- 424) ἀπά αγις 11. (423 -- 405), ἀπά ἵπὸγ 

γ᾽ 6] ἃ ναϊιαῦϊς ἰηἰοτηηδίίοη γοραγαϊηρ ἴπ6 [Π6 δηα Ἰἰοσαὶ σονεγηπιεηΐ ἴῃ ἴπ Βαθγ- 
Ἰοηΐδη ργονίπες οὗ ἴῃς Ῥογϑίδῃ Ὄπιρίγα ἰπ ἴῃς {{π|ὲ5 οἵ Εζια ἂπᾶὰ Νεμοπι δῇ 
(ἴ1ὴ6. οὐρ-Ὀδάγοῦ οἵ Ατίαχογχεβ 1.). Μϑδην οὗ ἴπμε Ὀυπίηθϑϑ ἰγαηβδοίίοης Γοΐοσ ἴο 
ἴη6 ευϊι᾿ναῖίοη οὗ ἴπ6 στοιηᾶ δγουπά Νίρρυτ. ὙΠοῖα ἰσ πὸ ἄουρὶ {πα ἃ ςσοη- 
5 ἀγα ὉΪ6 πυπθῈΓ οἵὗἁ [Θννϑἢ Θχῖϊοσ σαγγιεα ἀννὰν Ὀν ΝεΕΡυσπδάπθζΖζαγ ννεγα βϑῖτος 
ἴῃ. ΝΙΡΡαγΓ πα 115 πεὶρῃθογῃοοά. ϑονοόγαὶ οὗ ἴπ6 παπιὸ5 οὗ εν δῇ ΕΧΙ]Ὲ5. πιοι- 

ΕΠΟΠΡΩ͂ ἴῃ τῇς Βοοῖκς οἵ ΕΖτα απᾶὰ Νεοῃθηη δ ατἴὸ ἰοιιπά ἴῃ ἴῃ Ὀιυπὶποϑβ- οςσιι- 

35 

πιρηῖς οὗ Νίρριυγ; ίογ ἰπβίδηςθ, δεοῤαϊῖ, δεσαὶ, διεζοάα, δρααίϊα, δἠαῤὀεοίλαϊ, 
Ζεῤασϊαλ, ὅτα.; ἴῃ Βαδγ]οπίαη: Διῤᾶ, δίραᾶ, Ληφμαμ, ἢ }παᾶάᾶνα, δἠηαῤῥαίά᾽ α, Ζαδαϊ᾽α. 

ΤΠ6 οαἰποιίογπὶ παπια οὗ ἴῃ σἤεοραγ ἰς πᾶν ΑἸαδανΊ, τἰῃμαὶ ἴ5, 716 Ογεαΐί ΚΑΙ͂ ΟΥ̓ 

7ε Ογαμα ζαριαὶ (δ τῇς παπὶὸ οὕ ἰπὰὸ σμαίο Ογαμπαφ ἴῃ Ψεηϊςθ). [τ πριιδῖ 
ανα Ὀδοη 84 ἰαῦρὸ πανίραδίβ σαπαὶ αἵ ΝΊΡΡυγ, ργοῦδῦϊν ἴπΠ6 ργεβθηῖ δήσδέ οη- Δ 
ἢ ςἢ αϊν!άθς ἴτἴῃ6 πιοιιπᾶς οὐ ΝΙρΡΡυΣ πο ἵννο δρρτγοχιπιαίεϊν ὄνθὴ Παῖνοβ. [ἰ 

40 ἴγτανοῖθες ἴῃ 6 ταυΐπς ἔγοπι ΝᾺΥ ἴὸ 5Ε «πὰ ἰ5. ἀνοιΐ 120 δεῖ (36 π|Ὲ}}ὃ 406. Ασςοοτά- 

Χ,1 
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ἵπρ ἴο τ. ΙΪοην Ρ. Ρετεξκβ (λήῤρῥη, Νὸνν Υοσκ, 1807, νοὶ. 2, ὈΡ. 1οό. 192) ἴῃ 
ϑῃαί-Θη-ΝῚῚ γτοργοϑοηῖς 83η δποίθηῖ σπρ-σαπαὶ, πο ἰοεῖ ἴῃ6 Εὐρῆτγαῖος αἵ 

Βαδγίοπμ, δροιΐ ὅο πιῖῖος ἴο πες ΝΙΝ, οπιρῖγπρ ἰηῖο ἴπὸ Επρῆγαϊοσ ΠΟΥ νίαγκα 
(Ετοςῃ). ὅϑοπια οὗ ἴῃ πιοβῖ ἱπιρογίδπί οἰϊὶες οὔ ἴῃς σουπηῖγΥ νοῦς οἰτυαϊθὰ οἡ 

ς ἴπὲ ςοιγβο οἱ {πΠ|5 ρ»τοαῖ Ἴοαπδ. Οὐ 1ὰὰυάκῦ, λήμευσλα απα βαὀγίρη, Ὁ. 551; 

Ιο 

15 

25 

Ι͂οετιβ, Ἅ(λαίάσα αμα διδίαπα (Ἰ,οπάοῃ, 1857), ὈΡ. οι. 228. Ῥτγοίεδϑουγυ ΕἙᾺΙΕ.- 

ΕΙΟΓΗ ΠΕΙΝΙΤΖΒΟΗ, ἱπ Πὶς ὈΟΟΚ οἡ ἴπε ἰοςαΐίϊοη οἵ Ῥαγδάϊβεο, ννᾶὰς ἱπεοϊ!ποὰ ἴο 
ἰάοπῖν ἴπΠ6 ϑῃαῖς-οπ-ΝῚ ἢ ἴῃ6 δποϊθηΐϊ σαπδὶ ννῃιοῖ ἰ5 οα] 16 “1“γαξλέμ, τἰῃαῖ 
5, (τὐσίδγ-) κομϑε, ἴῃ ἴῃς ϑίογσαὶ ἱπϑογιριίοηϑ οὗ ἴπε Αϑϑγυγίδη Κίηρβ; δυῖ ἴπ6 

“γαζλίε πυασῖ πᾶνε Ὀδεη οἠς οὗ ἴπε στεδὶ σδηδὶς πογίῃ οἱ Βαργίοπ; 5ε6ὲ “])"4οτ'εν 

Ἀρυΐϊφεν, 5,543, ποῖ 1 (Μααν, 1886). Τῆς ςοηίγαςϊ-ἰΔ]οἱ (Νο. 84) οὐ ν ποῦ 

τῆς παπὶὸ μάρ Ααδαγὶ οσοιγ ἰ5 ἀαῖθα 'ἰπ τῆς 415 γοδύ οὗ Ατγίδχογχος 1. (48 ἀδν 

οἵ τπ6 15 πιοηίῃ, 2. Φ. Μδύοῃ, 424 Β. σ.).--Ρ. Η.] 

(3) δ εγβεβ 2.32 (ὀχοθρῖ ἴπε ἰαϑὶ οἴαυβε οὗ ν. 3) ἀρῦρθαγ ἴο Ὀ6 δὴ δαάϊξίοῃ, 
ΌΥ 84 ϑςτγῖρε, ἀοβηίηρ ἴῃς δἴτδηρε ἀδίε ἴῃ ν. τ ὃΥ ἴπε δροςῇ οἵ 76Ποίδοπίη᾽ 5 
ἀεροτγίαιίοη (Β. Ὁ. 597,6), ννϊςἢ ἰαϊῖῖογ ἰς ἴῃΠ6 οπα εἊπιρογεά ἴῃ ἴῃς τοϑὶ οἵ ἴῃ 

Βοοκ. ΔΝΏΥ δηποῖπου Ἔροςῖ 5ῃοιϊὰ Ὀ6 υβδεά ἴῃ ν. τ ἰ5 ποῖ εἶφοασ. ΕἸἰβενθογε τπὰ 
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ἘΈΜΑΙΕῈ ΙΝΟΈΕΈΏ ΘΡΗ͂ΙΝΧ. 

Ργορῃεῖ γῖνοϑς Ὑϑασ, πιοπῖῃ, δηὰ ἄδαν, ὃδιυῖΐῖ πιεηίίοηβ ἴπ6 Ἔρος Οἠϊν ἴῃ 33,21; 

40,1 (ον εαῤίϊυἱν). ῬοπδΙθΙν ὠλέγεέϊφίλ (ν. 1) 15. 8ῃ ΘΑΥν βογῖραὶ εὐγοῦ ἴοσγ ΛΔ. 
Οὖἦ ἰἴ πιᾶν 6 8η οπιοπάβιίίοη Ὁγ ἃ ἰαΐθ βοσῖθε ψΠοῸ ἀεϑιγεα ἴο γεσοηςῖϊε [Θγοι 8} 5 

70 γϑαῖξ οὗ εχίΐθ ([6τ. 25,11) σῇ ΕΖοκΙοΙ 5 40 γοαῖῦβ (ΕΖ. 4, 6). " 

(4) ΪΉνη 5θεπὶ5 ἴο σοπιθ, ποῖ ἔγοπι [εσγυϑαίθπι, Ὀυϊ ἴγοπιὶ ἴπΠε τεπιοῖθ Νογίῃ, 

ΜΉ ἰ5 δρραύθητν τπουρῃΐϊ οὗ δ5 ἴπεὸ ρίαςς οἵ Ηἰβ δροάς (28,14); οἱ ἴπε 

Βαθυ]οπίδη σοποθρίίοῃ (5. Σ4.132). Ηοννογ, ἴῃς ογάϊπαγν τοιῖς ἔγοπι [6 π|546Π| 

ἴο Βαδγίοῃ φρργοδοῃεα ἴδε ἰαϊῖευ εἰν ἰγοπὶ ἴπΠῸ πογίῃ (ωκ ποῖθ οἡ 20, 46), δπά 
ἴϊ πᾶν Ὀ6 1ῃϊ5 τοιΐα [παῖ ἰ5 έτε γείεσγεα ἴο (οο Ὁ. Η. Μὕμμεε, Ἐξεελ. ϑέμά.). 

Ης δρρϑϑδῖξ 'ἰπ 4 5ἴοιπῃ-οἸουα, 85 ἰπΠ ἔχ. 20, ὅς. (οί ποῖε οἡ 5. σϑ, 1ο]. 

(5) Τῇε δρρϑδζαπος οἵ Ξἤῃϊπίηρ πιεῖαὶ δπὰ Ὀιυγηϊσῃοαὰ ὈτγοηζΖε (ν. 7) ρῖνεϑβ 

δρίοπάοσ ἴο ἴπε ρἱεῖυγα. 

ἀμϑαῖβεϑ βο. ---α.-- 

δ. 2 9 ῬγΟΌΔΟΌΪ, 4 ρἷοβθα οὐ ἴπε ἜὌχργοβοίοη (ν. 1) οοὨ Τὼ Δλ ἀαν ο7) ἰλε νιομίλ, 
ἀν ῃϊςῖ ἰἴ τερεοδῖβ δπά Ὄχρίαϊης δηὰ δἰπη γῖν, ν. 3, ἃ5 οπηθπαςξα, ἰ8 δἰϊδομπεα ἴο ἴῃς 
ὀχργοββϑίοη αλιαἱ ἐΐ! σαρῆξ [ὁ ῥαςς, ἢ ΠΟ ἴπεῈ Ηδφῦτγενν τοχὶ οὗ ν  Ὶ Ὀερὶπβ (οπιϊῖοα 
ἱπ ἴπὸ ἰτγταηϑίαιοῦ 49 ὑπηθοθϑϑαγΥυ); ἴπ6 δα αϊτίοη ἀοοοτ 5 ἴπΠ6 ψυγοσγ, ν᾿ ΠῸ σρεαῖβ ἴῃ 
ν αἷἶπ τὲ τοὶ ρεύβοῃ; ΟὐΓ[Ἁ ἴπε χίοβϑ πᾶν Ὁ6 οὔ ἴδε ἐχργεϑϑίοη αηπα τας (ἐπα οὗ ν. 3, 
ΤΠ ΟγαΤΠΣ απα ΤΠἄξγε τας ἰλε λαρά ὅτες.):; οὐ. ]ετ. σ,1- ἢ {πὲ (ΟἹ ον τίη νεγϑο οὗ {παῖ 
σπδρίεσ. 

Σ 
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(6) Εογ 16 συπιθοίοαὶ Ογδδαίυγος, οἱ ς. το; τ Κίηρβ 6,23--22ὦ. ΤΠδ ἴογμῃ ΟΥΣ, 5 

{πὸ Ογοαΐυγος ἰ5 πηαδάθ ὑἃρ ὉΥ ἴπε6 Ριορἤεῖ 5 ἱπιαριπαίίοη οὐἵδ οἵ Βαργυ]οηίβηῃ 
πιδῖθγιαὶ (Ππυτηφη-Ποαάθα, ψηροα ᾿ἰΙοη5 αηα Ὀκὺ|]}5; βαρ]ε-πραάεα πιθρη, ἄχε.); ἴῃδ 
Ὀθαγ 84 οἷοβα γοϑεπιθίδηςθ (οχοθρί ἰη ἴποῖγ πρτρῃϊ ἴογπι) ἴο ἴπ6 σ»υαγάϊαη Ὀ8}}- 

5 ἀθῖν (566 ποῖβ 1ό οἢ ς. 28). ϑυςῇ σοπιροβὶῖα ἔογπιβ, ννπίς ἢ σὸ Ὀδοκ ἴο ἃ τοπιοῖς 

ΔηΠαυ γ, σοῖηθ οτἱ Δ ΠὮν ἔγοση ἴπ6 οἷα φηὶπια]-νούϑῃρ. Εὸγ ἴῃ6 Ῥῃοηϊοίδη ἀπά 
Βαθγ]οηδη- Αϑϑυτίαη ἤριγοθ, 5606. ΜΑΧ ΟἨἩΝΕΕΑΙ ΒΟΗ- ΙΘΗΤΕΕ, Αὐῤγος, ΡΙαῖος 

7πτῖ4; ΚΑΨΏΙΝΘΟΝ, “μπεῖομέ Μομπαγολϊος, 1,137; 2,29.30. 5632, ἀπΠα σομηραγε 
αῦονθ, ἴῃς ἴννο ιΠ|- ράσο {Πυπἰγαῖοηβ ἰβοηρ ΡΡ. 1 δπὰ 2.ὡ Τὰ δηργανίπρ οἡ 

ΙΟ Ρᾶρε 94 ϑῆονβθ ἃ ἰδεπιαΐθ νίπρεοα ϑρῃίηχ δάοτγίπρ ἃ βϑαςγθα ἴσγθε (ἰτοπ 4 ατεεκ 
νᾶ86 ἰη ἴῃῇε Βιϑῃ Μιβοιιπι); οὐ ποῖα 21 οὔ Ὁ. 40 δπά ποῖθ 14 οἢ ς. 41. 
ἘΖοκίθΙ 5 Ογθαΐισοθ ἂῖθ ραῖζϊς οὗ ἴῃς οσπατγοῖ, δπαὰ [15 τῃγοπο-ἰϊεπάδηϊβ. ΤῇῈ 
δοσοιηραηνίηρ ἤρσιτε οὗ ἴῃΠ6 (ῇΠογιρ-οπατγίοῖ (ἔγσγοπὶ ΕΙΕΗΜ᾽᾿ 5 ̓ Ὀιοίίοθᾶσν οὗ τῃ6 

ΒΙΌΪ6) 15 8ὲὴ αἰϊθδπιρί ἴο γοργθβθηΐ ἴῃς Ογεαΐαγος ; ἴπ6 ἴἤγοπε (νν. 22. 26) τοϑῖ. ου 
Ι5 ἴποῃ. Οἱ ον. 4. Τῇ νῃδοεῖς, ποννονοσ, αἀἰὰ ποῖ γτονοῖνε οπα ψἱΠἰπ ἴπ6 οἴπου: 

ἴον πιογεῖν σαν 115 ἱπι|ι- 
ργθοϑίοη ψῆθη ἰἱἰοοκρθάὰ δἵ 
ἴγοπι ἴῆε ἰτοηῖ ; 566 Ὀεῖΐονν, 

Ι. 44. Μογθϑονϑζ, ἴῃ δἼοογά- 

20 ᾶπηςθ ἢ ἴτΠἢ6 οπιοπακίοῃς 

δαἀορῖδα ἴῃ ν. 18 αδπά ἰη ἴπ6 
ΡΆΓΆΪ16] ραβϑᾶρε Σο,12, ἴπεγα 
ννοῖο δυὸ ἰη [πε βρόοκθβ 5 
ν 61} ἂς ἴῃ πὸ σγίπιϑ, Ὀιῖ ποῖ 

25 ἰῃ ἴῃς Ὀοάϊε5 δπὰ (ἢ6 νἱηρϑ 
οὔ τῆς. σῃοσῦθ. Τῆς τοη- 
ἀεγίης οφῤοξές, Ὠοννένοσ, ἰ5 
ἀοιδίίι! ; 566 Ὀεΐονν, ἰ. 52. 

(7) Τῇ σογπιῦοῖ!ς πιοδη- 
340 ἰηρ οἵ ἴπε ίαςεθβ, ᾿πουρῇ ποῖ 

τοίοσγθἃ ἴο ἰπ πε τοχῖ, ἰ5 

Δρραγζθηΐῖ; ἴῃς πιαη᾿5 ίδςθ, 85 
Ὀεΐης οἱ ργραΐθοϊ αἱρηϊν, 15 
ἈΡΡτορτγίαϊοὶν τυγηεα ἴο [Π6 

45 ἰτοηΐ. 

(8) Τῇε ςοαδἷβ οὗ ἤτα συρροϑῖ δὴ δἱίαγ (15. 6, 6). 13 
(9) Τῇβ ραᾳιῖβ οὗ ἴπ6 ἴοχὶ ἤθῦὸ οπιίθα ἃγὸ σίοβϑθς οὐ διῦοῦβ οὗ σοργ βίβ. 4-,3 
(το) Ν. 14 τοργοβθηῖβ ἴΠ6 σπαγίοῖ 845 ἰη σοηϑίδηϊ πιοίϊΐίοῃ, νυ] ἢ 5 σοπίγαγυ ἴο 14 

[ῃ6 σεηθγαῖὶ γεργθβδθηΐδιοη ἴῃ ος. 1--3. 8 .-- ΙΟ. 
40 (11) Τῇε ψηθεὶς Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃ6 τῆγοπο- δαγίηρ σπαγίοϊῖ (ν. 26), δῃα, 845 8ῃ 15 

Θϑϑθηῖαὶ ἱηϑῖσγιπιθηΐς οὗ 115 ἰοςοπιοίίοπ, αἴ ἐπάονα νῇ (ἢ6 588π|ι6 ἰΠ6 παῖ 
ἄννο 5 ἴθ [ῆ6 Οτγεϑαΐιγεαβ (ν. 21). ΤΉΘΥ σἴαπα πϑασῦ ἴῃ 6 πα ας ρΡοϊηῖβ οὗ ἴῃς ίοιτγ 
5665 οὗ ἃ βή|ιαγο, ομα ψἤθοῖ Ὀοϑίάθ ϑαοῇ Ογοαίΐαυγο, ἴῃ6 αχὶβ οἵ δαςῇ ὕείπηρ 

αἴ τρῃῖ δηρίεβ ἴο [παῖ οἵ ἰἴ5 πρῖρῇθου, 50 ἴπδΐ, ἱοοκεα αδἱ ἔγοπιὶ ἴπὸ ἰτγοπί, ἴπῸ 
45 ἀρροαΐδηοσθ ννὰβ παῖ οὗ 4 ψΠ6 6] τονοίϊνιηρς Πἰ|π ἃ ννῆθοῖ. Τῆι τῆς οσπατγίοῖ 

ςσουϊά πιονο, ἰῃ βοΐθπηη ἰβϑῃίοη, πογίῃ δηὰ βοιῖῃ, οὐ θαϑί απὰ ννοϑῖ, νι ποιΐ τυγηίηρ. 
ΤΠῈ ψηδεῖς ἰῃ Ὠδη. 7,9 αἵὰὲ ἀουθίίιεθς ἀογινεα ἴγοπι τπἰ|5 ἤρσιιγε. ΤΠ 5π|14]] 
οἰγοῖθς ἰθ τπ6 πιά ας οἵ δας οὗ ἴῃε ίοιγ βἰἄθς. οἵ ἴπῸ βαιαγα ἴῃ ἴἢ6 δηρταν- 
ἱῃρ οὔ Ρᾶρὲ οὔ πιαῦκ ἴῃς ροϊηῖϊς ννῃοτα {πὸ ἔουγ σπογυῦὺς σἰοοά. 

50 (12) Απ υἀπκηοννῃ ῥγοοίοις βίοηθ (νοὐγγδοδίδι οὐ οῤαδξε)ὴ. τό 

(1323) Τῆς ἐγὲς ἴῃ ἴπ6 [6]]|ο65 δηα βρόοῖκοθβ βυῃπλροῖΖα ἴπΠ6 αἰϊνίηθ οπιηϊβοίθηςσθ. 18 

ΤῊΣ τοπάρσγίηρ σδοξος 5 ποῖ σϑγίδίη; ἴῃ6 Ηοῦ. νοτγὰά (1πΠ| γα ν λαρας) οἰρηῆος 

Βο0Ιη6 5οῇί οὗ ϑβιρρογί οἵ αἰϊδοῃπιοηῖ; ἰἴ 15 ἴπε6 ννογά ἱγαποϊαιϊςαἃ Ὁν ΑΝ ἰη 
Ι Κιηρβ 7,332 αχιρίγεές. Ῥοβϑιθϊν ἰἴ πηθαηβ ὀϊπαϊηρ-γοαῖς σοπμποοίίηρ ἴῃ6 πὰὉ 

δς ΨΠ τῆς σατγτίαρϑ. 

Ιο 

ΚΕΓΟΝΘΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΥ ΓΠΗΕΕΚΟΌΒ- ΗΑΚΙΟΤ. 
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Ὶ,22-2,1 --ὐαϑεραν (Ἰοέεα οα χεβίεἴ τθηθονο-. οὔ 

(14, πες δΜδηο»μαλμϑη (ΠΟ γαῖν φαῤαμδε οὐ ἐτίριαεο ςμ 7746) ἰβ τῇς ἰοοί- ΣΙ, 22 

Ρανεοπιθηῖ οὗ Ϊηνη (ο΄ ἔχ. 24, 10), ἤθεγε ἴῃε ἤοοτγ οὗ ἴπε ομαγίοῖ ; ἴῃς τείθγθησα 

ἰ5α ἴο ἴΠ6 νϑὶ]ς. πδάνεϑη, ἴπΠῸ ογυϑίβ πη Ἔχραηθα οἷἱ Γῆ ΙΉΝΗ ννὰ5 βιιρροβθὰ 
ἴο οἴ (ἰπ ν. 26 ἴπεγθ ἰ5. ἃ ϑαρρῃϊτο-οοϊογθα ρανοηθηῖ ἀρονε ἴῃ6 ἢγπιαπιθηῖ). 

ὙΠῸ πυπηαιηθηΐῖ ἰ5 ϑυρρογίθα Όγ τπ6 (γραΐυγος ννῆο ἴπι|5 δοῖ 45 ἴπγοπθ- Ὀθάγοῖς ; 

4 5 πλῖϊαγ Ππιποῖοη ἰ5. πιοητὶ οηθα πη ἴπΠε6 Βαδγίοπίαη Ῥορπὶ οἱ ἴπε ΕἸοοά, «οἱ. 11, 

ΙΪ. 4 (Κεεογας οὐ ἐλέ ἢ αδέ, 7, 138); ὧὐ ΈΝΘΕΝ, “αὀγέομίαρ Οοϑδ,ποίοργ, Ὁ. 389, 

πα σοπίγασὶ ΄άϑτκον, 7.1ὲ οίριοη οὔ δαὀγνέοπϊα αμαὶ ἀςεγγία (Βοκβίοῃ, 1808), 
Ρ. 50οο. 

(15) «ὐααααΐ 15 ΔΉ ῬΓΙΘΘΕΥ νυτῖεῖ ψἢ 
οἰά-Ἡεῦτοεν παπιαὲ οὗ : :ΌΌ ἌἈἢ, τῃξ ροηογαΐ ΠδΠΊ6 
ἀοὶῖγ, οἵ υμπορίζαίῃ ἴογ ἴπ6 ἀεῖν (ολ νη 
πιοδηΐηρ, Ὀυΐϊ 15 ποῖ ΕἸομπ ἴθ Ὅεη. 2, 

ἰουπά ἷπ ρτγε- χης 4ὺ ἢ΄.). 
ντηρθ. Ὑπὸ οοπι- (16) Ν. 2ς 5 ἃ 
Ὀϊπαῖοη 42: .δλασααὶ σοττυρίο ἃ τορϑιοη 
οσςσατα οηἷγν ἰῃ ΕΖοκΚΙοὶ οὗ ἴῃῆ6. ρτεσθαάϊηρ 56η- 
(νος, ἱποϊυϊηρ ν. 24, ἴδῃς. 

'π ννηϊοῇ 4:22 ἰ5 σοη]θο- (1)) Ι'η΄νῆ, ἃ5 
[ΓΑΙΪΥν ἰπϑογῖθ ) απ Κίηρ, οἷ. οὔἡὐ ἴῃς 

πη ἴῃ6 Ργίεϑιίν Ποου- Πρανθηΐν τἤτοης (ποτα 
πιοηΐ ἰπ σπεοϑὶς δηὰ ΓΕΒΌΠΡ Οἡ ἃ ϑαρρῆϊγο- 
Εχοάιβ ; 3 οἰά ΠΔΠῚ6 περ θεὸς ἈΉΡ Θεέ Φ ΩΣ ἰκὸ ἤοοτ, το ν. 22; 
85 γεαννεαὰ τῇ Ἰἰἴοτὰ- ΦΗΕΚΟΒ.ΟΗΑΚΙΟΤ. δῃηά ἔχ. 24, το), νη ϊςοῇ 
ἴπγ6, δηᾷ ἰἀοπεβεα ὃΌγ Ὀοϊῇ πιονὸς οἡ ννῆθοΐβ 

ἀπά 15 ϑιιρρογίθα ὃν ἴπ6 (τγοδίιγοϑ. 
(18) Τῆς δηιῃγοροπιογρῆϊς ἀθῖα ἶϊθ ἀγα ὑγορδῦϊν ἴο 6 ἴαίκθπ [{|6γὰΠν; ἴΠ6 

ἀεὶῖν (Ἰπουρ τπ6 εἰπίςαὶ ἰάφα οἵ Ηἰπὶ ννᾶβ Ὠρἢ) νὰ ἀουδιῖ655 αἱ {Π|8 {{πὶ6 
ςοποοῖνεα οὗ 85 δεὶπρ 'ἴπ ἢυμηδη 5πᾶρὲ (50 ὕξῃ. σ, 26; οἱ 5,3). Βυῖ ΗἰΞκ ἰογπὶ 

ἰ5. Ποῦ συ] πιοῖν ἱπάϊβιιποεὶ (δ Μιυτον, 1». Ζοσέ, 2, 672 1.). ΕῸΥΓ δῇ θαυ ογ 

Ρἰοΐυγα 566 ἔχ. 24, 1τὸ (Εἴ). Οὐ ποῖβ 31 οἢ ς. :ό δῃὰ ποῖθϑ οὔ κὶ,13;; 20,21. 

(19) Τῆς ν᾽ϑίοη (ψΠΙΟἢ 15 ρίαϊηἷν ἴ(Π6 ννοσκ οὗ τεῆροτοοη ; οἰ ποῖς 3 οἢ ς. 

40) ἰ5 ἱπῖθῃαάθά ἴο ἀθοίαγε πὶ ἴΠ6 ἀοά οὗ Ιϑσγαϑὶ ννὰβ σοπιθ, ἰη 4Αἷ] Ηἰβ ρίοτγυ, 
ἴο ἄἀννοῖ] νι τῆς οχίΐος 'π Βανγυίοηΐϊα, νν] ἢ ννὰ5 πονν, δπά, {Π| τῆς. τοϑιογαίοη 

ἴο (δπδαη, νὰ8 ἴο 6, ἴῃς σοπῖγο οὗ ἴῃ6 παίϊοπαὶ 6. Τῆς φονοζαπσοο οἵ ἴῃ 

ἀϊνῖὶπε ρύδϑθπος ἔγοπι {πΠ6 Τοπιρίθ 15. 241ηὴ αἰπιοδί τονοϊ υοηασν οοπορρίοη, οὐ 
]εγ. γ,4-ι4; 3,16. ΪΉΝΗ ζτεοΐαγηβ ἴο ἴῃς Ταηρὶα ἴῃ 43, 2. 

Πϊοίέσ οκ βαρέέν 2. 

(1) Τῇῆεο {π|6 τοῦ ΟΥ̓ μᾶαμ (Θπιρίογθσα ΡΥ [ΙἩΝΉῴφ, Ὀυϊ πονοῦ 586 Ὁν ἴπ6 

Ῥτγορῆσὶ οὗ πἰπιβοῖ[) δ ρα51Ζ65 ὨιιπΊαη ννθαῖκηθ55 ἴῃ σοηίγασῖ ἡ Π αἰνὶπο ταϊρῆζ, 

δηα οι δοάϊο5 ΕΖοίκιο] 5. σοηϊγο! !πρ σοποθρίίοῃ οὗ ἴπΠ6 ροννοὸσ οὗ ἴῃς. Οσοὰ οὗ [5τ86]. 
Ϊπ ΟΤ᾽ ἴὶ ἰ5 ἴπῃε ρορίϊς οὐ οἰεναῖθα Ὄχργοϑδίοῃ ἴογ ἀδμαρ δεοίηρ (15. Σὲ, 12; ]οῦ 
25,6; Ῥς. 8,4); ἱπ δβη. 7,13 ἴῇς. εαηυϊναϊοης Αταπιαὶς οχργθϑϑίοη ἰ5 ἰϑϑα οὗ 

ἴσγαθὶ (πιοῦς ργεεϊβεῖγ, οἵ ἴμπ6 (φπ{ι|, ΠοΙ͂Υ 5γα6]). ομο πἔἰξό αὶ δον ΟΥ̓ Ὑ"α», 
{Πα 15, οπθ 'ἰπ πυπιαη ίογπι, οἰαπᾶς ἰπ σοπῖγαςσι ἢ τῇ6 Εουγ Βοαςίς ἀθοοῦ θα 

ἰπ τπ6 ργϑοθαϊηρ νϑῦβθβ οἱ ἴῃ6 βδϑνϑηῖῃ ομαρίοσ οὗ απο]. Τῆς ΠιιπΊαπ [ΟΓΠῚ, 
85 ΟΡΡΟΒΘΩ͂ ἴο ἴῃ6. Ὀοϑίίαϊ, ϑυπιθο Ζος {πΠαὶ τῆς ἰασῖ Κίπράοπι ((Παΐϊ 5 1π6 Κίηρ- 
ἄοπὶ οὗ [πὸ ἰ5γαϑὶϊῖα ϑαϊπηῖς) νυν] ποῖ Ὅ6, {κὸ τὴς. (σοπίϊς Κιἰπράοπια (ἴ1Π6 ΒΑΌΥ- 

ἰοπίαη, Μεάϊαη, ῬΡογϑίαδη, απὰ Οτςοο- Μαοθάοηϊαη)}, ἃ ϑυργοπΊαον οἵ Ὀγαΐε ίοτγοα, 

ὉὈμυΐ 4 ΘῈ ρτοΔΟΥ Θϑσϑη 41 ν ορίγυαῖ, πϑῃεγοα ἴῃ ὃν ἴπ6ὸ ρονοσ οἵ σοά (ΒΕνΑΝ, 

“Ζαμῖσέ, ἡ. ττρ; ΩΓ Ν. ΘΟΗΜΙΡΤ ἱἰπ “ονγηαὶ οὐ δίδίία δι ἐργαΐμγε, νοῖ. τδ, ΡΡ. 

36--53). ἴη πε ϑιπη!τ6865 οἵ Εποςῇ (46,1.2; οἱ Πδη. 7,13) ἴῃς. .δ0» οὐ πη 
'5 τηε Μρϑοιδῇ. 

24 
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97 -αοὐρεϑεξα. (Ἰοίεα οἡ κχεβίεἴ κϑδβνις-- 2,2-.,.17 

(2) Α αἰνίηπα δποῦρυ ἴοοϊ ροβϑοϑϑίοη οὗ Πὶπὶ; {Πὶ5 15. ἴπε Ῥγορῃεῖς οἰδηάίπρ 2, 2 
δχργθϑδϑίοη ἴογ ἴῃς ν᾽ ϑίοῃμδϊὶ βἴαῖθ. ὙΠῸ οῥίγὴζ ῖ5. ἃ ϑυιρεγηδίαγαὶ Ὀεϊπρ, ἃ ΠηΕΠΊΡ ΘΓ 
οὗ ΪΉνΗ 5 ἤοανϑηΐν οσουγί, δοῖϊίηρ 835 σοα᾽ 5 ἀρεηΐὶ ἴπ δἤεσιπρ πηθ 5. πιὶπα 5. δηὰ 
Ὀοάϊο5 (1 Κίπρβ 22,21. 24; 1 ϑᾶπ). Σο,6; 2 ϑαϊη. 23,2; 5. ὅσ, 1, α᾿.); ὧὔῦ ποῖβ 

5ΟΠ ΙΣΣ;Σ,5. Εροβίαθυ νὰ αἱ ἢἤγοι τῇς. ογαϊπαγν Ἴσοπαϊτίοη οἵ ρῥτγορθῖῖς υἰΐοτγαησθ 
(1: 54π|. σθ, 24; Μῖο. σ, 8); ἰἴ ννὰς σγδάιδιν ἀἰςροηβοα νυ, 85 ρσόρῆθον ὈδοδπιῈ 

γοβεοῖϊννε ἀπα πιοζαὶ, απ ἰπ ΕζΖοκίοὶ ἰΐ βϑοηβ ἴο Ὀ6 ΤΠΙΘΗ͂Ν Πἰογαγν ίογπι; ολ 

Ὡοΐβ 3 Οἡ ς. 40. 

(3) ΑἸΙ τῆὴε Ρτορῃοῖς ἄονῃ ἴο ἴῃς τοϊυγη ἔγοπὶ Εχὶΐθ γτοραγά ἴῃ6 παίΐοῃ 85 3 
Ιο γεδοίοις (τμαῖ 15, Ἰαοίαίγομδ, ἴθ Αβϑυγίδη ἴἢ6 νογας ἴουγ οἵη πΠΊθδ αἷ5σο γεδεί- 

ἤο᾽}; ἴῃς ἴθσπὶ ὄχρῦεϑϑος ἢ ΡΘοιΠ|} ΑΓ δχαςοΐπμοϑϑ ΒΕ ΖΟΚΙΘ] ̓ 5 σοποθρίίοη οἵ {π6 
ἡδίϊοηδὶ σάγθοσ, σῇ Π6 τορασγαάς ἃς. οὔθ ὈΠΌΓΤΟΚΕΟη ἀροϑῖδϑυ. 

(4) ἘζΖεκίεὶ, τπουρῇ ποῖ ψηπουΐ τΘπάθγηθθβ (24,16), 566 Πὶ5 ἴο ἢανε Ὀδθῃ ὃν 6 

παΐυγε Ὀοϊὰ δηαὰ αρργϑϑϑῖνθ ; 5 ἀδπιπηςοίαιίοηβς οὐ ϑγαθὶ αἀγὸ σμαγαςσίογιζοα Ὧν 

15 80 {ηϑρϑγίηρ δηα ὄνθη βογοοῖὶν θχυϊδηΐς ἴοῃθ. 
(5) ΤΟ ]Ἰ΄ετ σ,9; :5,16. Τῇ οαῖίπρ οὗ ἃ Ὀοοῖκ ἱπάϊοαϊος ἃ ᾿ἰΐογαγν σοηςσθρ- 8 

οη οἱ ῥγορῆξουν αἰβεγοηὶ ἔτοπι ἰπαὶ οὗ ργοςθάϊην Ργορῃεῖβ, δυΐϊ 'ἰπ δοοογάαδποβ 

ἢ τπ6 ΠΙογαγν στονῖῃ οἵ ἴἢ6 παίϊοῃ. 

(ϊοέέα οκ Φβαρέέεν 3. 

20 (1) ΤπῈ νογάς, ᾿πουρῇ ἢ] οὗ νοθ, νοῦ δννβεεῖ Ὀδοδιιθε ίτοπιὶ σοά; [|εγ. 34,3 

:ῃ, 16. 

(2) Ηετο, απὰ εἰβοινῆθσα ἱπ Εζοκίοὶ, ἰϑγαθὶ 15 τοργοϑθηϊεα 845 τῇογο σγοῦθ] Ποῦ 5 6 
δϑαϊηδὲ ἀπ ἢ τΠ4η Οἴμοι ρθορίφθα,; ἴπὸ σαβθθ ἰ5 βἰαϊε ἃ ποῦ ὄχδοῖΐν Ὁν [Ἐγεπλ δῇ, 

ΠΟ 5ᾶγ58 ἴῃαϊ ἴϑγβϑϑὶ σπαηρεα [15 ννούϑῃ!ρ ποῦ τϑδαϊὶν {πη δὴν οΟἴπεοΥ παῖοπ. 

25 ([εγ. 2, 1ο--12)ὲ. ὉΠὶ5 νὰ Θβρϑοία!ν ἴσὰθ ἴῃ ἴη6 βονθηίῃ σδηζυῦν Β. σ., ν Πθη 

Ι5γαθὶ, 4 να554] παίίοῃ, ννὰβ αἰϊγαςσῖθα Ὁγ τῃ6 βρίθπαϊ ἃ οὐ15 οὗἁὨ 115 ποῦ δἀναποεα 
Αβϑυτδη σοΟΠη ΠΟΙΟΥ͂ (2 Κα. 23; [6΄. 44, 15--19)ὲ. ΤΠπα ποτοῦ οἵ ἴῃς Ρτορῃοῖς αἱ 
[Π15 σἴαϊε οἵ (ϊπρ ννὰς ἀθερεποά ὃν τ6 ὑθιιθῦ τπαὶῖ ϑγαθὶ παὰ Ὀθθη σἰπρὶ θὰ 

. Οἷἷζ ἴτγοπῃ 411} ἴῃ παίίΐοπβ Ὁγ ἴῃς οὴς ἴτι6 ἀοά ἴο ὃς ἴπΠ6 τοοϊρίοηϊ οἵ Ηἰ5 Κιπάημοβς 
30 (Απιοβ 3,1. 2). (Ο( Ὀεϊον, ποῖα οἡ κὶ,7. 

(3) Οοπιραγα [ογοηηδἢ, σμαρῖοσ Σσ, νϑῦβο5 17-- 19. 9 

(4) ᾿πϑιθδα οἵ ἴῃς ἱπιροβϑιθῖϊο ὁ οοσεαῖ δὲ {δ ροῦν» οὗΓἹ ΖΗ͂ΨΗ͂ οὗ ἰῃεῈ Κεροεϊνεα 12 

Τοχῖ, πὸ οὔδηρε οὗ οπὲ Ηρῦτεν εἴθ ρῖνεϑ ἴΠ6 ᾿ἱπίς]Π ΠἸρὶἷ]ς τοηά θείην: ἂς 2} 6 
αἰονν οὗ ΚΗΡΗ αγοϑ6. 

3ς (5) Τῆς Ργορπεῖ Πα τεορινοα τῃ6 Ὀοοϊκς πα [5 σοπιπιιβϑίοη ἴῃ ἢ 6 ργόβθηςθ 

οὗ πε τῃτοπο- δαγηρ οπαγίοῖ; πον 6 ἰ5 σδιτιθα ο απὰ ἔφατ ἴῃε σπατγίοῖ 
τηονίηρ ὈΕΠΙηα ἢϊπι, ἢ 115 νῆφεῖ]ς δηα Ογοδίιγεβ. Ηδ ἄοεὲβ ποῖ ον ψ ΠΙΠΟΓ 
ἴ ροθβ; Ὀυῖ ἴπ6 πιονεπΊθηΐϊ ἱπιρ]]ε5. ἴη6 αἰνίπε δεῦνγν, απ ἴπ6 βοιιμπᾶ σγοηλπαᾶϑ 
Πῖπὶ [παῖ Π6Ὲ Ὀδδὺβ ἃ σοτηπιϑϑίοη ἴγοπὶ (οά. 

40 (6) Ηδ ἰ5 αἰδπιανεαὰ Ὁν ἴπε βεγίοιιβηθθβ οὗ {π86 αἰϊυδίοη, τ 6 δν}] ἱπιρεπαϊηρ 
ΟΝΘΓ πὶ Ρόορίθ. Ὑπὸ οχίΐες ἰογπιεα 4 σοϊοηγ, ποῖ ίαγ ίγοπὶ Βαῦγίοη ; ἴῃς ὀχϑοῖ 

ροϑίποη οὗ Τοῖ- 1 15 ποῖ Κπονη. Ὑῇοβο ννῆο πα Ὅδθθῃ οσδγγοα οἹ ὈὉγ ϑαγροηῃ 

ἰῃ 722 ΒΟ. (2 Κίηπρς χ7) ἀννεϊς πιιςοὶϊ ἰασῖμοσ ἡογίῃ, ἀπά ψνὸ αν οἠἷΐν δ᾽ πϑί οης 

ἴο ἴπεπὶ (ΕΖεκ. 37). Οὗ [6γ. 6,1τι; 15, 17).--ἰΠΠῸ παῖς 7 αῤῖτἧὸ 5. ὈγΟΌΔΟΪ τ 
45 Αϑϑυγίδη δ αὐήόὲῥ΄΄ Ὠ1ΠῚ οὗ τπὲ ἀοίιπρο,᾽ ἃ παπὶθ ρίνοη ἴῃ Βαῦγυίοηία ἴο ἴπὸ πππγεῖ- 

Οὐκ πιοιιηπάς ἰογπηθὰ Ὀγν τῆς αἰδπαβίτοιις Ηοοάς πὶ δὰ ονορὶ ονϑῦ ἴῃς ίαςε οὗ 
ἴῃ ἰαπὰ Ὀείογε ἴῆ6 δϑιδ Ὁ} 15 πηθηΐϊ οὗ ἃ ϑγϑίθπι οὗ ἰγγιραίϊοῃ.-- Ρ. Η.] 

μ»- 3 

-- 5 

(γ) Τῆς Ῥγορῆθῖ᾽ 5 πιούαὶ σοπΊΠΊ 5ϑίοη, νν. 16--21 (οχραπᾶάρα ἰπ ς. 33); οὐ 17 

Απιοβ 2,11; ἴ5. ὅ6,1ο; [ἐγ. 6,17. Τῆς ρῥγποῖρε5 Ἐχρύοϑϑθα ἀγα: {παῖ ἃ πιδη᾽5 
50 Θαγίῃϊν ἰογίιιπο ἀδροπάς οὐ ἢϊ5. πιοῦδὶ σοπάιςοῖ; ἴῃαῖ [ἢ6 πιοῦαὶ σπαγαςσίοσ οὗ ἢΙ5 

[6 ἰς ἰπ ἢ ονὴ παπάς, παῖ ἴΠ6 ρτγορῆεῖ ἰσ Ὀοιπαᾶ ἴο νναϊσςἢ ονϑὺῦ πιθη᾿ 5. ἰἴν65, 
7 



Ιο 

20 

35 

40 

45 

50 

4,21-4,1 --αὐφῤεξα» (Ἰοέεα οἡ 5εβίεἴ -ἰηθοι...- 9οϑ 

ἴο σἰγθηρίμθη ἴΠῸ γνοοά, δαπά ἴο ναῖῃθ ἴῃες Ὀαά. Υεῖ σοά, τῇς διῖποσ οἱ «4]] 24 
{πίπρϑ, πᾶν ρυΐ 4 “ΠῚ ]Π 1 Πρ -ὉΪος Κ Ὀδίογο 4 τὶἰρῃίθους πᾶ (ν. 20), δηὰ σϑιι5ε 
ὨΙπΠὶ ἴο (4|1, {Π1|5 σοπεερίίοη 5 ἃ ϑυγνίναίὶ ἴγσοπιὶ σγιὰθ ροριυΐαῦ ἰάθα5 οὗ ἴῃς ἄξειν, 

ΔΠα ἱηνοῖνεβ. 4 πιοῖαὶ σοπίγδαϊοϊοη ννῃϊοῖῦ ἴῃς Ῥτγορπεῖ ϑϑθηὶβ ποῖ ἴο ἢανε ἰπ 
Ὠλ]η6. 

(8) ννε πιυβῖ οἤδηρε πες Ἡρῦτον 50 85 ἴο τοδά: Ζζ} α γίρλίφομς πα, 
τὐαγφα ὧν γομ, σἷρμ, ἀξ οὐαί αἷδφ, ὀὁμίέ͵ γος σλαδέ μού ὁ ἀφίαὶ γεεῤομοίδίο, οὐ, 

ς. 3232. Τῇδ νεῦβὲ ἴῃς σίνεος ἴπΠ6 σοηνοιξα οὐ ἴἢ6 σᾷϑεὲ οἰαϊθα ἰῃ ν. 2οὅ. Τῇῆε [ἰδ 

πα ἀθαῖῃ βροόοκϑη οἵ δῖε ρῇηγϑςίςαὶ ; ἴπϑγὸ ἰβ βρϑοῖδὶ σγείδεγεησο ἴο ἴῃ ἱπιροπαϊηρ, 
παϊίοπδὶ ςαϊαπηῖϊίν δηὰ τγεβιογαϊίομ, Ὀιυΐ ἃ σοποσαὰὶ ργποῖρῖίθς ἰ5 αἷδϑο ἱπνοίνεα. 

ΤῊ ἰ5 ἴτῃ6 βαγίοϑὶ 'Κποννῃ ἰογπιυϊαϊίοη οὗ ἴῃ ἰάθα οἵ πιογαὶ γεβϑροῃϑ ιν οἵ 
ΠΊΔΠ ἴουγ πΊδῃ. ὅν 

(9) Τῇε Ῥγορῃοῖ τϑοεῖνος ἢἰβ παῖ ἱποίγυςτοης ἰηΠ 4 πορῃρογης να] ϊον, ἰπ 
1ὴ6 ργέβοπος οὗ ἴπῃ6 ΤὙποορἤδηγ. 

(το) Τα σοπηθδοίίϊοη σἤονβ παῖ ἴἴ ἰς ΙΉΝΗ νῆο Ὀϊπαάς ἢἰπι, παῖ 5, σοπι- 

πιαπᾶς ἢϊπὶ ἴο ἴα 'ἱπ πὶ οὐ ἤοιι56 απά ποῖ βρὸ ίογίῃ ἴο ὄὌχῃοτῖ ἴῃς ρεορὶδ 
[πη ρυδ]1ς ; ἐχῃογίδιίοη νου Ὀ6 ἴἤγονπ αινᾶὺ οἡ {πεῖ γε ῦθ!] οὐ πιηα5 (2, 3). 

(11) Τῇ ὄχργοϑϑίοη ὅάοις οὐαὶ δὲ ἀπωμὸ τλθδπς ποῖ ἴπαὶ 1Π6 Ῥτορπεῖ νν5 ἴο 
Ὀδοοπιο ΡΠγυϑίσδΙν ἱποαραῦὶας οὗ βρθοςῇ (45 ϑοϊὴβ τϑορηΐ ντογς ΠοΙά), Ὀυϊ {παῖ 
6 αἀεοιογπηθα ποῖ ἴο δα άάγοϑϑ ἴπ6ὸ ρεορῖὶς ἴῃ ρυδὶῖς; {π|5 τοϑοϊυϊοη πὲ πιαίη- 

τα] η6 α υπ|}} τ1ῃὴ6 πενν8 σαπιὸ οὗ ἴπὸ [αἷὶ οὗ ἴῃς εἰΐν (33,22), 50 παῖ Πι5. ςθπος 

ἰαϑίθα δροιιΐ οἷἱχ γβαγβ. Τῆϊ5 ρῥιοσράϊιτο σῇονς ἴπαϊ ΕΖΟΚΙῈ] νας ρῥτγοίουπαϊ 
αἰδοουγασεοά δηά ἀοιυθίπιϊ 45 ἴο ἴπΠ6 σαραςϊῖν οὗ ἴῃῆ6 ρεορῖὶς ἴο τεςοεῖνε ἰηβίγις- 

το; ἢ6 νὰ5 ποΐ νι ςΠπουῖ ςοπίειηριὶ ίογ ἴποπι; [εγοπη δῆ, οὐ ἴπε σοπίγατγν, [ἱνεὰ 
ἴπ. ΡυΌ]ις. ΕΖεκιθὶ τοςοϊνοα ἴῃε ΕἸάοτς ἴῃ ἢἰβ ποῖιδο (8,1; 14.1; 20,1), Ὀυϊ 

τεϑογνϑα 5. ρυῦ]]ς πιόσδαρο 11] [ἴ 5σηου] ἃ 6 σοπῆγπιεα ὉΥ ἴῃς σαρίυγε οἵ 

]ετξαϊεμ. ὉὍπῃῈ αἰδοοιγθος οὗ [Π]5 ἱπίθγπιεαϊαϊε ρεγοά (ςς. 4 -- 33) ἄρρϑϑσγ ἴο 
ἢανε ὕθοη νητῖοη, Ὀυΐϊ ποῖ αἀεοἰϊνετγεα, δηὰ ἴπΠῸΥ πᾶ ἤᾶνε Ὀξεη τονϑοα δἵϊεογ 
ἴπ6 ςαἰαϑίγορπα. 

(Ἰοέέα οι Φβαρέεν 4. 

(1) Ηφθγε Ὀεορίηβ ἴπῸ βοῦῖθβ οἵ ἀεπιιηοϊαίοτν αἰδοοῦγθοθ, ὄχίθπαϊηρ τπτοιρῇ 
ς. 24. ]|επιβαῖοπὶ ἰς ἴο Ὅς ἀεοπίγογεά, ἴῃ6 ρτοδΐογ ραγί οὗ ἴῃς ρϑορῖὶς ἰεῖ ἴῃ 
Οαπδαη αἵε ἴο ὃς ἰδίῃ, οἠἷν ἃ γεπιηδηῖ Ὀοὶην ργεβεγνεα 845 ἃ ἰβαγίῃ ΓΟΠι ΠΩ͂ΕΓ 

οὗ Ϊἑηνη 5 ντδαῖῃ. ὙΤῃε οἴοσε αἀϊὰ ποῖ Ὀδρίῃ 1} (ΟἿ γϑαγθ ἰαΐογ (24,1. 2); ἴπ6 

Μ ΠΟΙ οὗ τπἰ5 ρατὶ οὗ ἴῃε Βοοῖκ ννᾶ5 ργορθϊν τονίιϑσθὰ Ὁγν ἴῃε Ργορῃεῖ τον τὰ 
τῆς. ὁἐπά οἵ δῖ5 [Π|6. 

(2) [Τῇαϊ ἰ5, ἃ εἶαν ἰαδίθι, τἴῆ6 σοπιπίοη ννυγπρ-πιαῖογαὶ ἰῃ Αϑϑογυτία δηὰ 
ΒΑαθυϊοπία. ΕῸτ {Π|5 ρυγροβο ἴπθ6 συποιίοσπι δῦ 5 βϑϊθοῖθα οἶαν ἂἃ5 ΟἿΪν δπὰ 
ἴγτθα ἔτοπὶ πα 45 ροϑβϑὶθΐθο. Αἴογ ἰἴ μα Ὀδθη ναϑῃθα βονοῦαὶ {{π|ὲ5 απὰ 
Κποδαθά, ἃ ννᾷϑ σῃπαρεα ᾿ηΐο ἃ ἰοῆρ το, ννῃϊςἢ νᾶ5 γερθαΐθαϊν ργεβϑεα βδαΐ δηὰ 
το θα ουἵ ἴῃ νοῦν αἰγθοῖίοη. ἴη τπ|5 νὰν ἴπὲ πιαῖθγιαὶ δοηι γα ἃ τἰπϊίοσγπι σοη- 
δἰϑδῖοθπου, δπα 41} αἱγ- 165 ψνεγα Θχρο]]θα --- ἃ ΝΟΥ ἱπιροτίδηϊς ργδοδυῖῖοπ, 85 ἃ 

δ'πρῖς αἰγ- 16 τηϊσῃϊ σΠαῖῖοῦ 4 ἰφθϊεῖ ἱπῖο ἱγαρτηθηῖς ἀυτπρ ἴπ6 ργοόςθθς οὗ 

ρακίηῃρ. ἀἁἤἴογ τῆς εἶαν παὰ αδαιἰἰαιπθοα ἴῃ6 ἤγοροῖ σοπροίσῖθπον ἃ ννᾶὰς ργοϑϑρά 

Όν ἴπη6 παπᾶς ἱπῖο 4 ϑυπιπιοίγιοαὶ σακο, οὐἵ οὐ ν Ὡςἢ ἃ ρῥίθεοθ, βοπιον δῖ ΠΑ Π 6 Γ 
ἴη4π ἴπΠ6 ἰαὈϊεῖ ἴο Ὀ6 ρῥτγεραγθῆ, να εὖ ἢ 4 Κηΐθ. Τῆϊ5 ρίθοε νᾶ ἴπϑη 

πιοϊΪάρἃ αἱ τῆς. οἄρες ἢ τῆς ἤηροῖς, δηά ἴῃε6 σογηοῖς τουπάφρα, 590 παῖ οπὸ 

“αγίασθ ννα5 οοῆνοχ, ἰῃς οἵπεγ (τα οἡ ψ ῃϊοἢ τῆς τά Ὀ]6ῖ γοοῖθα ) ςοπηονναΐῖ σοποᾶνο. 

ΤΊΘ αςοοιμηραηνίηρ {Πι5ἰγαῖοη οπον 5 ἴπε γένογος οὗ οπὲ οἵ ἴπε Ὀεβῖ ρτε- 
βογνεα οἷαν ἰαθ]οῖς ἴῃ της (υπειίογπη (ο]]θοιϊοη5. οὗ ἴπΠ6 Βησῆ Μυβοιπι. [{ σοη- 

[Α1π5 4 ἢνπιπ ἴο ἴῃς Οὐέρη οἵ Ηξανθῃ, ᾿ϑἴαγ, σοπηροςεα ἴῃ ἴῃς ρῥγο- ϑοπης Ια ἸΟΠῚ 

οἔὔ Βαδνίοηϊα, ἴΠ6 5ο- σα] ]εα Θυπιεγίαη, απ δοσοπιραπίεα ὈὉν Ὧη ᾿πίογ πραγ νογϑίοη 

21 
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5. δῃά βὐϊῖεα Ὀν ἴμε Απιοτὶ- Η ἘΞ, 3 ἀκι..ι-:.233 ": ΑΞ Δ 

Ὅξεπο. Α. ΕΕΙΘΝΕΒΕ. Αη 

99 - οαθεθὰ. (Ἰοίεα οἡ Φπεβίεῦ ἀἰϑτρον.-.. 4.1 

ἴῃ ϑαπιτὶς Αβϑυτίαη. ὙΠπε Βυβῃ Μιιβθιιπὶ ρόββθϑβῈ5 τὸ απ ρ σοῖο. οὐ 1ῃ15 τεχῖ, 4.,}1 

δηὰ ἃ ἰαῖα Βανυϊοπίαῃ σορῪ νναὰ5 ἰουμπά ἰπ 4 ςοἰεςστίοη οἵὗἨ Βαργ)οηπίαῃ οἷαν 80] ἰδ 

δεαιίγοα, ἰπ 1886, Ὁγ ἴῃ8 
Ἐογᾳὶ ΜυδβοιΠΙ, Βετη, ἘΞ ΠΟ των ΠΤ ποτ ς νυ χά 

-- Ρ.. - ,ν 

{ ς- 4 Ξ,»»",22131.} 
ὍΣ; ᾿- ΚΈΡ “-: τ, « τὶ  Ὰ Ξ,! 

ῶἂη ΑΑϑϑδυτίοϊορίϑῖ, Ὁζ. Κα ς ΤΑ ΤΕΣ ΤΙ ΚὩΕΞΡΙΣ [Ὁ 3.2} 2,743 2.553 

ΕΠΡΊ 5} ἰγαπϑίαιοη οὗ {Π|5 ἈΣΣΚΞΌΣΞΞΣ τ 
πε μι εΗ ΣΙ; 5ῈΞ (Δ Ὀ]εῖ νὰ 5 είνεηῃ Όγν Ρτο- πα ΚΣ Ἐν κι ίξέσει ἘΕΤΤΣΙΣ ΠΣ ΤΕΙΡΣ 

ΙΟ ἔβδϑθοσῦ ΘΑΥΟΕῈ πῃ νοΐ. καὶ [ ΠΣ ΤΡ: Ἐς 

(Ρ. 157) οἵ δ εεογάς οὗ ΚΣ ἢ ΜΙ αὐνθν ΑΖ: 
ἐλ ἐαοί (Ἰιοπάοηῃ, 1875) ὩΣ ἜΡΕΣ ΣΕΣΣ ; 3 ἜΡΩΣ ἘΣ 16 

Δ Πα οἡ Ρ. 269 οὗ Τῆς ΗΙὉ- Ὲ ὶ ΠΣ; ας Ξε γε ν κ΄ 
Ὀογὶ Τ(ροΐυγος ίοσ 1882. Α ἘΦ ΑΕΝΣ τχλεν, 

15 Ὀεοῖῖογ ἰγαμϑίαϊίοη ἢα5 Ὀθ θη ΠΕ ὙΈΟΙ ΕΣ Σ 
γοσθητν ρου] Ισμθα ἱπ {ΠῸ ὩΣ ΤΣ λ 2 ΄:-- ἼΩ 
Βτοϑίαιι {ποδὶ οὔ δῃ ΥΨΕΣΣΣ ΡΜ ΣΡΊ 4 , 

25 51Ζ6 οὗ ἴπὸ οτίρίμδὶ ἰδ Ὀ]εῖ 

᾿ ΕἘἘΙΕΘΕΙΟΓΗ ΕΜΊΤΖΘΓΗ, 

20. πὸ δθν. Εὔσαάκ ᾿!. 

Απιοσδη ΡυρΡΙΪ οἵ Ρτοί. 

ΖΦ" ΠΗ: ΡΗΩ 
τή. «! ἢ, ΈΟΥ, ΕἸ 4 

ΒΑΝΚβ, οἵ σστεοεπβεῖα, 11.,..22 ΜῊΝ ἢ δ 

Μαβθβϑ. (ϑυμπιεγο-ΒαΌγ]ο- ἐτί. 

πὰ ΗΗἩγηηθ, [ΕἸΡΖὶν, 

1897, ΡΡ. 27--31). Τῇὲ 

ἰϑ σἔἐ χ 23}} ἴῃ. 
Εοτ νυν, ἃ ϑἕῖςκ Ἢ 

οὕ Ὀοχ-νοοά ννὰ8 ιι5εἅ, 20," 5, κ΄ 7΄΄ 
Οὔδ οπά οἵ ψνῃϊοῆ ννᾶβ ,; 

2.75 ὙΡΆΓΤΑ 

'παςς 

320 αι ἱπῖο 8ἃη οχδςεῖΐ βαϊᾶτσα; ᾿" “ Ση τ ΣΓΊΞ ΚΕ τϑ στα τι 

{Π15 ἐπα οὗ ἴΠ6 ςἴγίυϑ ννὰβ τ ΕΞ τὰ “5: τξα ΤΡΡΣΣΤΣ 
οὖν ἀννᾶὰν οδίψιεῖν, 585 Ν᾿ ἘΣ ΤΟΝ (ΞΟ ἐ ΡΤ «οὐ τπ- δῖε 
1πΠαἰ οἣθ οὗ [6 σογύποῦβ ᾿ τ 5 : 

οἵ [6 επά γπιὰ α ἢ 9 9ρψρΨΦΦρΕᾳ}»υεηΔτσρο --Φο λ΄ 54 
345 ϑΒοπίενηαΐ δοιῖθ δηρῖο. 

ΤἼΘ σἴνς ννὰς ΠοΙὰ Κὸ 

ἃ Ρεη, δῃά ἴῃς ρῥγϑβϑϑιγα 
5 ΔΡΡ] 6 ςΠ εν ἴο 
1η6 ἸρρεῈΓ δἄρεὲ ἰπ τπ6 αϊγοοϊίΐοῃ οὗ ἴῃς ροϊπὶ, νυ ἃ 5! ῃῖ ἱπο!παίίοη τονναγα 

ΑΞΘΘΥΕΙ͂ΑΝ ΓΟΙΡΑΥ ΤΑΒΙΚΕΤ. 

40 ἴπε ἰεῖ. Ιοπρ, 5ἴγαϊρῃϊ Π᾿πὸ5 εσα Ἀρράγεητν πα ὈΥ πιεδηβ οὗ ἃ {πΠΐπ ἀπά 

4 -- 9 

ΝΟΥ 5πΊιοοίῃ [ῃγϑδά. 

“4... ἐφ᾽ «- «Ὁ - . μοὶ 

“΄΄» «0 ΎΝ 

ΘτΤτΥΓΌ5 ΒῸΚΝ ΓΟὔΝΕΙΕΟΚΜ ΔΝΕΙΤΙΝΟ. 

ὑνῆθη ἴμε ταθῖεϊ ννὰβ νϑσν ἰαῦρθ, 5π|4}} ννοοάθῃ ρὲρβ ψεῦθ ἰπϑογίεα μἴὸ 
ὈΪΔΠΚ βοραᾷςοθς οἵ ἴῃ ᾿πϑογθεα οἰάς Ὀφίογο τὐπγηϊηρ, ἴῃ ογάσθγ ἴο ργενεηΐ ΟὈ]Π Πα γα- 

το οὗ ἴῃς νττπρ. Ὑμοθα ρερ8 6 ΓΟ σοποιπιοα ἀυτγίηρ ἴπῸ ργόςσεβ5 οὗ Ὀαδκίηρ. 

Αἴδγ τῇς νυτπρ ννὰ5 ἢπίϑῃθα {πὸ ἰαὈϊεῖ ννὰ5 ἀτγιθαὰ Ὁν ὄχροβίηρ ἰἴ ἴο ἴπε 
ΘῸΠ ἴογ ἃ ἂν οὔ ἵἴνο. Αδοιυῖ 4 ψεὲκ αἴοσ ἀγυῖπν ἴ ννὰ5. ρἰδοθα ἴῃ ἴῃς ονεπῃ, 

ῬΙΓΟΡΔΌΪν ρῥτγοϊθεοιθα ὉΚΥ ϑοπῖθ ϑαγίμῃεη σαᾶϑὸ ἴο ργένθηΐ [15 σοπληρ 1 αἰγεςῖ σοη- 

δεῖς ψ ἢ τῆς ἤδπιο. 



Ιο 

[5 

25 

20 

25 

4.1: -οαμξ.» (Ἰοίεσ ὁπ Θκεβίε τρργσνν.-.. Ιοο 

ΤΠῆθθςε αἰγθοίίοης ἰοῦ ἴπεῸὶ πιαϊκίηρ δηὰ δηρσζανίηρ οἵ οἶα ἰδθοὶς τὸ θαςϑά 
Οὔ νδγίοιιβ ἐχρεγ πιθηῖβ. σοπάυςιεα Ὁγ ἴΠ6 πιοσῖ 5 Κι] πιοάεγη εὐπεϊίογπι βογίθθ, 
{πε εν. Ὁτ. Κ. ΖΕΗΝΡεῦ Ν᾽, οἵ Ἠξεοκίϊπρεπη, Απμαῖῖ, ΠΟ ϑυςοθεάθα ἴῃ τορτο- 
ἀιυιοίηρ 4 πυιῦεγ οἱ Αϑϑυγο- Βα υ]οπίδη οεἷἶαν ἰδ Ὀ]εῖβ, ἴογ ἰποίδποθ, ἴῃ Ὁμαϊάθαπῃ 

ΕἸοοά-Ταῦϊεϊ ἃς γεβίογεα ἱἰπ Ηάαυρτ᾽ 5. εὐἀϊίοη οἵ τῇς 
συπειίογπι ἰαχί οἵ ἴῃς Βαυγ]οπίαη Νιπιγοά (οτγ ΟἸΡα- 
Π165}) Ερὶς (5εε θεῖον, ποῖθ. 28 οἡ ς. 32). Οὐ ἴδε 
Ὑτγδηβδοίίοηβ οὗ ἴῃς ϑίοςκποίπι σόοηρτοϑς οἵ Οὐ δπίδ  ϑῖς 

ΡΕΝ-ΑΝΌΏΓΙΝΚ ὈΒΑΝΙΊΝΟ ΟΡ ΒΑΒΥΓΟΝΙΑΝ ΡΕΝ-ΑΝΌΓΙΝΚ ὈΞΚΑΝΙΊΝΟ ΟΕΓ ΒΑΒΥΠΟΝΊΙΑΝ 

ὈΙΑΘΟΒΑΜΌΟΕΑ ΡΑΞΚΡ ΟΕ ΒΑΒΥΙΓΟΝ. ΜΑΡ ΟΕ ΤΗΕ ΝΌΟΚΙΌ. 

([μνάθη, 1893), νοὶ]. 2 (ϑϑιηῖις 

ϑροίίοη 10), ρ. 272. 

ϑονογαῖ οὐ τῇς οεἶαν ἴϑ]οῖ 
ἀιςιπιοτγοαὰ ἴῃ ἴπἢ6 ναῖΐϊεν οὗ τῆς 
Εὐρῆταϊεα δηά Τιρτὶς οσοηίδίη 

Ὀΐδῃς, αἀϊαρταπιης, παρ, ἅς. να 
ἤανς, ἔογ ἰπϑοίδποθ, 4 ρίδη οὗ ἃ 

ραγὶ οἵ τῆς εἴν οἵ Βαῦν]οη δπά ἃ 
ΤΔΡ οὗ ἴπε αἷς κ οἵ τῆς βατῖῃ ουτγ- 
τουηάθα Ὀν ἴῃ οσέδὴ ππαρίποα 
85 ἃ Ὀτοδά, εἰγουϊαῦ οἰ γοδπΠΊ. 

Ιπ 1ὴ6 αϊαρσταπὶ οὗ ἃ ρατί οὗ 
της εἰν οὐ Βαῦνίοη ἴῃ νὰνν 
[1π65 ἱπάϊοφῖες {πὲ Ευρῃηταῖεέβ, απά 

{πὴΠ6 οὐπεοϊίογπὶ οἤαγαςίοτ Ὀεῖονν 

1η6 τίνοῦ ἀδοιρηαῖα παῖ μαζὶ οἵ 
Βαῦυοη 4Ἂ5 ἴῃε αἰϊϑίγιςὶ οἱ Ζχῃρηα. 

ΤΠῃε οχὶῖ Ὀεΐον ἴα ἴῃ Οαΐε οἵ 

τη θη. Τὴ ονδίὶ. ὑἷαςκ ϑοροῖ 
'πΠ ἴπΠῸ ρΡΡΕΘΥ εἰ-παηα σοόγηοῦ οἵ 

(ῃ6. ρῃοίοργαρῃις γορτγοάυςτοη οἵ 
{Π|5 τ 1εἴ 15. πιογοῖν ἴῃς ἰαΌ6] οἵ 
1η6 Βγ 5 ἢ ΔΠισειΠ,. 

Τῆς Βαθν]υηΐαη ταῦ] ΜΠ 

1πῸὸ πῖαρ οὗ ἴπῃε νοτὶα ἰς οὐ ἀδῦξκ 

Ὀγον οἷἶαν. Τῇὸ ἵΜῸ ἰαῦρε σοποθηΐγις οἰγοῖος. γοργεϑεηῖ ἴπΠ6 πηϊνογσαὶ 568 

ΘΠΟΙγο ην τἴπῸ αἰ5Κ οἱ ἴπς ὁαπῖῃ ; τς συπειογπι σΠαγαςσίεγα Ὀεῖνεθη ἴπεθὲ ἴδ Ὸ 

εἴγοῖος ἐεθισηαῖο ἴἴ ἂ5 16 Μιδον δήγεέαυι οὐ δα - 3 ἴον τον. ΤἬεϑο οεἰγοῖθς 6 ΓΟ 

δυο πῖν ἀγα ΜΠ ἃ Ραὶγ οἱ σοπιραϑοεβ; ΜΓ σα 51}}} 566 τῆς. ἢοΐθ ἴῃ ἴῃς ςεηῖγε 

ΡΙΑΝ ΟΕ Α ΡΆΚΤ ΟΕ ΒΆΒΥΓΟΝ. 



ΙΟΙ --αϑέθι (Ἰοίεα οπ ςεβίεί «“ροθβοιο. - 4,1 

νἤοτο ἴῃς ροίϊηϊ οὗ ἴπ6 ἰποίγυπηεηΐ γοϑῖθα ; δἵ {Π6 βιιγίασς οἵ ἴπε τα] 6ῖ πε ἀἸαπιρῖοῦ 4 
οὔ τῃἷἰς Ποῖα ἰ5 πραῦϊγ τῷ. ἰπ.; τῆς. ροϊηῖβ οὐ ἴῃ Βαργίοηΐαῃ σοπΊρα5565 σδηηοῖ 
ἤανα Ὀδθη νὸν ἤπε. Τῇ 

αϊαιηοίοσ οὗ ἴπ6 ουΐοτ εἴγοῖα 
ς ἴῃ πὲ οτιρίηδϊὶ ἰ5 6.5 στ. (2) 6 

ἰη.}, ἴπε ΠΟΥ 4.2 (1}} 1η.}.Ψ 
Τῆς ατποιίἊογηι σπαγασΐθτθ ἴῃ 
τῃ6 {τἰδηρσι ΑΓ σρασθ5. οὐ 1ἴῃ6 

Οἴου αἰγὶ (Ὸγ ᾿πϑίδποθ, ἴῃ 

το ἴῃς. πρρογ ἰΙεἢ-παπη σογποῖ οὗ 
[6 ἰοννογ ραγῖ οἱ πὸ ἰδ0 161) 
ΘΧΡΌΓΘΟΘΘΪΙΥ αοοισπαῖε [ἴἤοβα 

τορίοηβ Ὀθγνοηά ἴῃ6 2 δῦ 

γα 5 ἰδἰαπάς. ὙΠεῖο 

15 566η1| ἴο ἢανθ Ὀ6θη ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ 
βδονρῇ οἵ ἴποβϑθ {τἰδηρῆος., Ὀιὺϊ 

πιοοῖ οὐ {π60πΠῚ ἃγτθὸ Ὀτγοόοκοι 

αναγ. Οπ [πε ἰο- παπα οἰάς 

οἵ βδαςῇ οἵ ἴποϑθ ἰϑίαπας {ῃῸ 
20 τεβρϑεοῖνε αἰπίδηςθα ἄγ ρσίνϑῃ. 

[1 ἰ5 ἱπιογεϑίηρ ἴο ποῖρ {παῖ 

οἡ ἴπε ἰεΐ οἵ ἴῃς πιυιαῖρὰ 

{τηρὶς αὔονο, νπεσο νε 

ΠΟ πᾶν ἴῃς ἴαῦρε ἤοΐϊθ ἴῃ 

25 ἴῃε ἰφὈ]εῖ, νὰ πα ἴῃ δα ϊππτίοη 
ἴο ἰῃ6 5ἰαϊθπιθηῖ οἵ ἴῃς ἐἰ5- 

ἴαπος (7 Ἄγεο ἀομδίρ ἠέαρτ ες 
δεοίωυεον ἐμο}) ἴῃ86 τοπιαγκ: 

ἤσπογε ἐψμὸ δῶν ἴς μοί δέρρι. 

320 ΤΕ 5ηΊ4 |16Γ οἰγοΐθς ΠῚ τΠ6 
Ϊπποὺ οὗ ἴπὸ ἵννο ἰαγρ οἴγοΐθϑ ΒΑΒΥΠΟΝΙΑΝ ΜΑᾺΡ ΟΕ ΤΗΕ ΜΟΕΓΌ. 

Γοργοϑοηΐῖ οἷἴ65 ἴῃ ἴῃς νον 
οὗ ἴῃς Επρῆγαῖϊθος. Τῆε ρδγδῖϊοὶ ᾿ἰπθὸ5. στυππίηρσ ἰτοπὶ ἄρον ἀοινηνναγά ᾿παϊςαῖβ 
(ἢς Εὐρηγαῖοβ ἱγανθυδίηρ ἴπ6 ἰοπρ γοοίδηρ!α οἵ ἴπε εἰν οἵ Βαῦδυίοη. Τῆς ρηη- 

25 Εραὶ ραγὶ οἵ Βαῦγοη 15 ϑταῖθα οὐ πε ἰεϊ οὐ βαϑίεσῃ Ῥαπκ οἱ ἴῃς Επρἢτγαῖοβ. 

“1,2 ᾿ 
ΠΕ... 

᾿ ὦ» 
. ΠΩΣ 

Ζῇ ΜΖ. 

7 

ζ ἢ 
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ἡ Γ 722, 

Ἢ 
μἱ 

. Κη 

ΠΑΡΤΙΓΚΕ ΟΕ Α ΟἸΤῪ (ΒΑ5-ΚΕΙΙΕΕ ΚΕΟΜ ΚΗΟΚΒΑΒΑΠ). 

Τῆς ε΄ Ῥδηκ 5. πιαγκεά, ἰπ ἴπ6ὸ ἀρρὲῦ τίρητ- Πα πα σογπεσ, 45. ολαση “ὁ Θαβῖ. 
[ον γ ἄονπ, ἱἰπ τπ6 ϑοιῖῃ, ἴῃς Επρητγαῖος ἄοος ποῖ οπιρίγ ἰηῖο ἴμε 564, δι 



4,2 -οηα δ.» (Ἰοίεα ὁπ κεβίεἴ «“Θηβονς-- ΙΟ2 

ἰπῖο ἴπῸ αῤῥαγμ, ἴῃαΐ ἰ5, [ῃ 6. «ϑεσα»η, ρσγθοίβεϊν 45 ἴπ6 πιδάϊδναὶ Αγαῦὶς σϑοργαρῆθιβ 4 
αϑϑεγῖ τπαῖ ἴτῃ6 Ευρῆγαῖος. ἰοσθβ (56 }Γ ἰῃ ἴῃ6 βννδηρβ οἱ ϑοιΐηεσγη Βαρυ]οηίδ. 
566. δἷδο ποΐθ οὐ [οβῇ. σϑ, 4.-Ρ. Η.] 

ΔΝ ΘΝ. 

ΟΙΤΥῪ ΤΑΚῈΝ ΒΥ ΑΘΘΑΌΠΤ (ΕΚΟΜ κουγνυν]Κ). 

(3), Τῇε (τεχῖ οὐ τῃῇ6 αἀϊδοουγθος ἰ5 ρίνεπῃ. ἰη 

5 ςς. 4.5. ἰπ ΨῃΪΟἢ νὸς παᾶνὲ ἃ ϑυπιθοϊίοαὶ γοργεξοπία- 
το οὗ ἴῃ βίερε οἵ [Ἐγυβαίθπι, ἢ δὴ Θχρίφηαιϊίοη 
οὗ ἴπε συπθο  15Π|. 

(4) Τίς. πιεῖποάς οἵ ίεορεὸ οὐ ἴθ {ἰπ|ὸ΄ τὸ 
ΠΠπιοιγαϊθα ἴῃ ἴπὸ Αϑϑυτίαη να] 1-σου]ρῖατεϑ. Τῆς 

ΛΑΟΒΘΥΝΙΑΝ ΒΑΤΤΕΕΝΙΝΟΞ-ΒΕΑΜ. ΑΒΘΥΕΙ͂ΑΝ ΒΑΤΤΕΕΙΝΟ-ΕΑΜ (ΝΙΜΚΟΟΘ). 



ΙΟ3 

ἴον δηὰ τηοιπαᾶς νοῦς πιδάθ Πρ Θπουρἢ ἴο Θηδῦϊα ἴπῸ Ὀδδίθρογα ἴο ἀἰβοῆαγρε 4 
ΠῚΪ551165 δἱ {πῸὸ ἀεξίθπαεγθ οὐ ἴῃ6 να] δ ἂδπὰ ἰπ ἴῃς οἴγεείβ. 

--τὐφεϑέξ» (Ἰοίεδ οὐ χεβίε «χερηρθονι.-- 

ἼΠῸ6 δαζζογῖηρ-»})15 

ϑΘΓῈ νδήϊοιϑὶν σοηϑίπιςιθα : ἴῃ βόηθα {πε Πποδα ννὰβ ἴκΚὰ παῖ οὗ ἃ ϑδρϑδαγ, ἰῇ οἴποιϑ 

ἰἴ ψὰς ὈϊΪιηῖ. 

Οὐ. 

ΚΟΜΑΝ ΒΑΤΤΕΕΚΙΝΟ-ΒΑΜΝΙ. 

Τῆς νοτὰ γα) (Πεϑῦθὸ τοίδιποα ἴῃ ἴπ6 απ 4 Γ ΠαΑΠπΊ6) 15 ποῖ 

5. φἰγιονγ ργορογ: ἴῃς Βανυ]οπίαη θηρίπθ, 50 ἴδ δἃ5 ἴΠ6 πιοπιπΊοηῖβ ᾿πΠαἸσαῖθ, πον σ 
Παᾷ [Π6 ταπι᾿β ποαὰ (1.Αἴ. αγίθε)ὴ σῇ ᾿νε βηά, ἰοῦ ᾿πβίδποθ, ἰῃ ἴΠ6 δοσοπιραηνην 
ΠΠυσιγαῖίοπ ἴγοπὶ ἴπΠ6 ἀὔο οἵ ϑοριϊπ|ῖι5 ϑόνόγιια (Θγοοῖϊοα ἴθ ΚοπΊα 203 Α. Ὁ.). 

Ιο 
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20 

25 

ΤΠς Ηθοῦτον νογά (Κα 7) 

ΔΌΡΘΑΓΒ ἴο ΠπΠΊΘ8η δαζίογοῦ 
οὐ ὐφρηηοϑλογ. ὙἼπὸ βδηρὶπε 
ἴογ ἰὩγοντπρ σἴοηθς ν͵ὰβ ἃ 

Ιοῖν οἴγυςίαγο, δηα τεβίθα 
ΟΠ 8 πηουπά οτγ 8ῃ ἱποϊ!πρὰ 
Ρίδῃε ; ἴῃθ οἴοπε. ἰἤγονῃ 
ψοΓῈ οὐ ἱγγορι Γ᾽ ΦΠΔΡ6. 

ῷῶῷὉς. ἤΑΜΝΘΟΝ, “πε. 

,οη. τὶ 470 ΗΕ ; ΤΑΥΆΚΡ, 

Ἥομωμομς, 2, Ὁ]. 21; 

ΒΙΠΠΕΚΒΕΟΚ, πῃ ἴΠ6 ]οἢη5 
Ηορκὶπς (οπιτδυτοη5 ἴο 

Αϑϑουγιοίοσν, νοΐ. 3, ἐϑρϑοὶ- 

ΑἸΪν ρρ. 178 Η. (ομπηραγα 
ποῖθ οὐ 26,3. Τίιε ΗδςΡ. 

νοτά ίογ ὀαζίργη- 

ιι5ϑοα ἴῃ 26,9 ἰ5 ἀ!Πογοηῖ. 

(5) Τῆς ἰσγοη ρῥίαῖε ρετ- 

ἢδΡ5 πιθδηβ παῖ [ΗΝῊ (ρετ- 
βοπαῖρα ὃν ἴῃς ΡῬγορῇεῖ 845 

Δομίη (597 Β. ς.). ΤΠι5 νου Ὀτηρ τ5. ἴο 

»ὕ 
ΓΞ 

ἼΒι. 

ΠΙΠΞΊΠΕΙΙ 
ΙΕ 
ἤ γχ 

ς 

ΑΘΘΥΒΕΙΑΝ ΒΑΓ ΠΙΘΤΙΕ. 

747 Β. (., 

[16 Ὀδϑίθρσογ) σοποραῖς Ηἰς 
ἴαςθ ίγοπι ἴπ6 ον ἴῃ νυγαῖῃ, 
Δηα Ποϊάς ΗἰπΊιβοῖ αἱοοῦ; 

1 5. ΠΟ ἰοῆζεσ Ηἰ5 ανοάδ. 

(6) Τῆς ἀπτγαίίοη οἵ ἴῃς 
ΡΟΠΙΒηπηοηΐ, νν. 4-8. ΕῸΓ 

ἴογδοὶῖ, [αἴ ᾿ς, (πὸ Νογῖῆθγη 

Κιησάοπι, ἴπε ρογὶοα 15. 190 

γεαῦβ (580 ν»΄ε πλιδῖ τγοδά 

ΜΠ τῃῇ6 ατοὸκ ΒΙΌ]6, ἰη- 
βῖρδα οὐ ἴπε Ἡδεῦτγεν 390). 

ΤΠ6 ἴογπὶ οἱ ΪΠπάδῃ, (οτῖν 
γαῖ, 5 ἱποϊ πιά πὰ {πε 
Ϊάγρευ ἴεσπί. ΤηῸ ΠΕΠΊΌΘΓ 

,)ογίν ἰ5 ἃ τουηᾶ πιπιῦογ ρου 
ἴπ6 ]πάφαη οχῆΐο, }ι5ῖ ἃς (ἢ 6 
58Π16 ΠΌΠΙΌΘΓ [5 ἀϑϑσηθα ἴὸ 
Ερυρῖ (29, 12. 13}, πα ίογ 
ἴσγαεὶ δὴ δα οπαὶ 15ὸ [8 

τοοκοπθαὰ Ὀαοκναγά (το 

[ηὴε ἀεροτίατϊίοη οἵ 6Πο]- 
ἃ ἀαίες ψΠςἢ πιᾶγκθ ΠῸ 
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4,8-5,4 --ταφεθ» (Ἰοίεα ὁπ ἀκεβίεί «χθρθονο-- 104 

οἰρηϊποαπί ονοηΐ, [που ρ ἢ ἴΠθτα νας ἃ ραγία] ἀδθρογίδϊίοη Ὀγ ΤΙΡ 41 Π-ΡΠ]Θϑ σ ἀρουΐ 4 
740 Β.6. (2 Κιηρϑ σῇ, 29, αηά 5θεὲ α΄. ΘΜι:ΤτηΗ 5 “δεγγίαρηι (μον, ΡΡ. 117.1232). ΤΠς᾽ 

ΠΙΠΊΌΕΓ 5 ργοῦδοϊὶν ἱπίεπαάεδα ἴο ροϊπῖ, δοσογαΐϊηρ ἴο ἴπΠ6 Ἰοοβε σῃγοποίορυ οἵ ἴπε 

τ{ἰπι6, ἴο ἴπε (411 οἵ ϑαπιαγία, 722 Β-Ἴσ. πὲ ἵνο Ὀγποῖοα οὗ ἴΠ6 παδίΐοῃ, [ϑγδεὶ 

Απηα Πιάαῆ (οὐ 37. 15 - 28), ἀγὰὲ Ὀοΐῃ ἴο θὲ τεϊϊονεά ἰγοπὶ ρου Πἰϑππιοπὶ δηα γοϑίογοα 
το Ραϊεςῖῖπθ αἵ τῃ8 οπὰ οἵ ἃ ρεπεγαίίοη ; ἴπε Ῥγορμεῖ᾽ 5 ἐογοϑῖρῃϊ νας ρδγί δ! ν 

σοπβγπιρα Ὁν ἴπε τοβιογαϊςοη οὗ 538 Β.ς. 7ῃε αϑϑορῃμηεηΐῖ οὗ ἴπΠὸ Πρῃϊ 546 ἴο 

Ἰυάαῃ 5 ἱπῖϊθπάεα ἴὸ ἱπάϊοαίθ ργεοθάξησα. ἴπῃ αἰρην δηα ἷἰπ αϊνίπε ίανου ἰοῦ 
ἴῃαῖ Ὀγαποῖ οὗ ἴτπ6 ρϑορῖίο, ἴὸ Ὀεηρ ἴπΠ6 βεαὶ οὗ ἴῃς θγιβαῖθπὶ ρὑγοϑιῃοοά δηά 
ῖτπε Ὠανιάις ἀγπηαβῖγ. 

(7) Τῇαῖ ἰ5, ρεγῆαρβ, ἢ6 να ποῖ ἴο ἴυγη ἀυτγηρ ἴπαϊ ρμογίίοη οὐ ἴῆς ἀδν 

Δ ἤθη ἢἣθ ν»͵ὼκ ρογίογπιπν ἴπε ϑυπιθο] ςα] αοϊίοη (ἴο σοπίϊπιρ ἰἃ ὑπ|ηιοτταρίθαϊν 
νὰ95 ΠΥ ϑσ ΠΥ ἱπιροσϑιῦ 6); Ὀυῖ 1ἴ 15 ἀουθῖπι ψμεῖμογ ἴηὲ δοΐίοῃ νας τγϑδὶϊν 
ρεγίογπιθα. “ἃ εσεγίαϊη ρεγῖγ οἱ πιονεπιοπίὶ ἰ5 ρίνθη ἢϊπὶ|, ἴπαὶ ἢ6 τηδνῦ οαΐ 5 

(οοὐ (ν. 9), δπᾶ οἰγεῖςῃ οὐ ἢΠὶ5. ἀγπὶ ἴῃ 4 σόβίιγε οὗ [ἢγοαϊ (ν. 7). 

(8) Τπε ἱπίογιοῦ σ»ταῖης 841η64 νϑρεία᾽θς τηϊχοαὰ ἢ ἴπΠ6 ννῃεξαῖ, ἀπά ἴῃς 5π|4]} 

ἀδῖν δἰοννάπος (20 5ῃεκεῖὶς ξε ἀΔρουΐ Πα 4 ροιπᾶ ; οἰ ποῖθ 8 οἢ ς. 45) ἱπαϊςαῖε 
1η6 ϑοαγοιῖν οὗ ἃ οἷερε; ἰπ {κε πιᾶππεῦ ἴπΠῸὸὶ ἀαὶϊν 4] Οννάποθ οὗ ναῖε να ΟὐΪγ 

δοοιυΐζ ἃ ρῥἰπῖ. 
(9) Ἃ σθγοιιοηίαῖν υὑποίθδη πηαῖογιαὶ (δι. 23, 1323).. ϑυςῇ 4 τἤγοαὶ νας 

[γγ]ϊ. ἴο πὸ απεϊοπῖ πιπᾶ . ἴο ἴουςἢ τς τπποΐραη (τπαῖ 5, ἡ μαῖ νας ΔηοοῚ 

9 ἴο ΓοπΟἢ οα ἡ Πηαδῖ ννὰ5 ϑσδογοα, δπα ἴο ἠεβῖγου οὐ ἱπηιρογὶὶ {πε (ΠΟ ΠαΪν το] το 5 

Ὀεϊνεέθη {Π6 ΝΌΓΒΠΙΡΕΙ δηά ἴῃς ἀειν. Απἰπιαὶ ἀσηρ (ρεγῆαρβ ἵἴπε ἀυηρ οὗ εἰεδη 
ΔηΪΠ14}9) να Δρραγεητῖν ποῖ ὑποϊθδῃ (ν. 15); ἴῃε ἄππρ οὗ ἀοπηεϑῖῖς δηϊπΊαΐς, 

ΘΞΡΘΟΙΑΙν σαπλοῖσ, 15 511] υϑεὰ ἃ5. Πιε] ἴῃ πΊδην ραγῖς οἱ ϑυτίῖα. Ὁῆο ἰῃτεαῖ οὗ 
ΝΟ 13 ἰς ποῖ ΜΠ αγανη ἰπ ν. 15; ΟἡΪν ἴπῃε Ργορῃεῖ 5 το !ἐνεαὰ ίτοση ἴἢ6 ρεῖ- 

(ογπιάηςὸ οὗ 4 ἀοη]ϊηρ δεῖ. 
(10) Δίουβεβ 11 8Π64 12 ἂῖξ ἰγαῃθροϑοα ἴῃ ογάδγ ἴο ρδὶῃη 4 τογε παίιγαὶ! σοη- 

προῖοη ΜΠ ἴπ6 νοτγάς ἑἔέομ σλαψί φαΐ τέ αἵ ἰῃῆς. ἐπα οἵ ν. το. 

(11) ϑ5ες Ὀευΐ. 14,3 -2ι1, ἃ ἶανν ψ Ποἢ δα Ὀδεη ἄγαν ὑρ ποῖ ἴοησ Ὀδίοτε 

ἘΖΕΚΙΕΙ 5. τἰπ|6δ. ὙΠε ταφαὶ ἴθγπὶ γοπάογεα αόοηηίμαῤΊίο, οτ γόλμιδε, (56ε6. Νοῖθϑ οἡ 

[μον τσ, Ρ. 69, ἰ. 48) ΟΥὗ μρμείσαμ Ἰμδαΐ (πραυῖν δαιυϊναίεηῖ ἴὸ “μόοθο) 5 υδρὰ 

(1.εν. 7,18; 19,7) οἵ ἴπμε βαςσεα βεϑῇ οἵ ἴῃς ρεδος-οἤςσγιην ᾿{ τπὲ φαϊΐηρν 

τπόγοοῦ ννὰ5. ἀδίεγγεα {1} τῇῆ6 τῃ|γὰ ἄδν, απὰ (15. ός, 4) οὗ ἴῃς ἤέβῃ οἵ τηῖςε «δπὰ 

οἴπεσῦ σγοαΐυσγες θαΐθη ἴῃ σϑγίδίη ἰογεῖρη ΟΥ ϑδεογεῖ οὐ (ωλ δι. ΚΕ. ὅμιτη, δ )ελ. 

δε). ἢ, Ρ. 343, π. 3); 1 ἀρρόαγβ ἴο πιϑδη ἰογθι ἄρῃ ϑδογίποιαὶ ἤεςῃ. λλδμαΐῖ αἰρά 
οἵ 1156] ΟΥ νὰ οἷαίΐηπ Ὁν ὈῬεαϑίῖϑ ννὰβ πποίΐϑθδη (1,᾿ν. Σ7, 15) θθοδυβο τἴ μαα ποῖ 

Ὀδοη ΚΙ ἢ τοὶ ρίους πῖθ5. {{π|1 της ἰερ᾽ϑ]αῖοη οὗ Πειζογοποόπην (62:1 Β. α.)} 

1 Παα ποῖ Ὀέξη ᾿ἰαννί}] ἴοὸ οαὶ ἤδφϑθῃ ἐχοορὶ δ ἃ ϑαποίθδαγν ; ρογπ  ϑοίοη ἴο εδῖ 

αἴ ΠοΠΊΕ ἰ5 ρίνεη ἴἰη {παῖ σοάς (1) ουῖϊ. Σ2, 1το-- 28). Βυῖ τῃῆ6 οἷά τυΐε, Ἂς. πόγὸ 

οἴαῖθα (ν. 1.4), ν ἂρ τεϊα!πρά. 

(12) 0, 1.εἐν. 26,26; ᾿ϑαΐπι τος, ιτ6. 

Πϊοίεα οκ Φβαρέεν 5. 

δὰ 4 

16 

(1) Τῆὸ ἀεοῖην οἱ ἴδε ἱπῃαθιαπηῖς οὗ [ογυσαϊοπ), νν. 1 - 4: οπα {πἰγὰ ροϑἢ 5.1 
ἰη {πὲ εἰν ἀυτίην πὸ 5ίεσε ; οπὲ {π|γὰ ἃγθ οἰαίη ουϊδίάς {πΠ6 εἰν ἴῃ Ἀαῖῖα 
Μἢ τῃὲ Ῥεβίεροιβ ΟΥ Ὼ ἴἢ αἰϊοπιρίϊηρ ἴὼ ὀόσαρε; οὐφ {πΠ|γὰ αγὸ ϑοδσδιτογεαὰ ἴῃ 

ΕΧΙΪῈ ; 4 ίενν ἄγε ρῥγεβεγνοά, απ οἱ 1ῃ03ε «ἃ ροπῖίοη ρογῖϑῃ. ΙΑ νοῦν 51π|4}} ραγῖ 
ΘΌΓΝΊν ΕΝ. 

(2) ΤῆΘ ρῆγαβεβ ἴπ ἴπε Βεςεινεα Τεχῖ: ἀνα 7 τὔοᾳ 5 δρόμο λῶν το {ἦε 2. 4 
στ Ογα (ν. 2). ἀπ Μον ἡμῶν «παῤ ρὸ μογίδ ὦ ἄγ (ν. 4.) ατὸ σ᾽οθθος ἴακεῃ 

[τοπΊ, ΟΥ̓ διιρρεοτῖεα Ὀγ, ἴῃ ὀχρίαπαιίοη ρσίνεη ἴῃ ἴῃς (Ὁ]ον ην ραγαργαρῇ οὗ 1Πῃ15 
σπαρίεοσγ (5εξῸ ν. 12. 
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ΙΟ5 -αὐὐεϑεθι (Ἰοίεα οἡ 5εβίεἴ Ἰϑόθθρες-- 5.,5--11 

(3) Τῆς ᾿πιγοάυςτοη οἵ ἴΠ656 ννογάϑ, αἴογ ἴῃῆ6 στγοοκ ΒΙΌ 6, 566 πΠΊ5 ΠΘΟΘο ΑΓ 

Ἴη ογάθγ ἴο πιᾶκα ἴῃ6 ἰγαηϑι!οη ἴο ἴπὸ ἀϊδοουγθο οὗ ἴηνη; Ὀυΐ {πΠ6 τεχῖ 5 πόγὸ 
'π αἰδογάστγ. 

(4) Δῃ δἱυβδίοη ἴο ἴῃῈ θεέ τε παῖ [ἐπιβαίεπη ννὰ5 ἴΠπ6 πᾶνοὶ οὖ σεηῖγε οἵ {πὸ 
δατῖῃ (ολ 38,12); 580 ὨεΙρἢὮ δον ἴπε ατοεκ (ΡΙιπάατγ, Μνέλ. 4, 131), δπὰ 50 

ΟΠίπα ἰ5. σα! ]εαὰ Ὁγ ἴῃς (πίπεσε. Οπ πχεαάϊεναὶ τῆᾶρ5 [ἐγυδαίεπη ἀρρεαῖθ 845. ἴῃς 

σρηῖγε οὗ ἴΠ6 νοῦ]. Τῆς βοοομά οἵ ἴΠ6 ἴψνο δοσοπιραηνίηρ τηδρ5 οἱ ἴπε ννοτὶ ἃ 

ἰ5 ἔγοπὶ ἃ πιαπιβοῦρί (1417 Α. ἢ.) οἵ ἴῃς σεξορτάρῆν οὗ ῬΡοπιροηίιι5 Μεῖα (40 ἃ. Ὁ.), 

ὈτΓοϑογνεα αἱ Κειπι5. 

ΜΕΌΙΕΥΑΙ, ΝΗΒΕΙ.-ΘΗΑΡΕ. ΜΑΡ. ΜΕΌΙΕΨΝΑΙ. ΜᾺΑΡ ΟΕ ΤῊΗΕ Μ ΟΚΙ.. 

5.5 

(5) Τῆς οπιίϑϑίου οἵ ἴῃ. μνοὐ οὗ ἴπεὸ Ἡρθῦτγοινν ἰοχί ἰ5 γϑαιϊίγοα ὃν ἴῃς οου- 7 
πδοίΐου ἀπα }ιειῖηοα Ὀν ἴπῸὸὶ ράγα οὶ ραβθαρα ΤΣ. 12 (οη ΨῃΪΓΠ 8εὸ ἢοΐῖθ). |ϑ5γϑοὶ 

νὰ5 ποῖ ψόοῖθο ἴη ἴΠ 6 σαγγοσ πη ν παῖίοις ΟἰἴΠΕΥ ἴπ πλογαῖὶσ οὐ ἰῃ τε] ρίοη: 

ἴῖ ργαςσῖ ρα τῆς παῖνε ρον οῖϑιη ἀπα ρορυΐαῦ πιοταὶς οὐ ἴπε τππ|ὸ. Βυῖ ἴο (ἢ Ὁ 

βδίγθηοιια [α]νίσπ] οἱ πε Ρτγορίηοῖθ [ἢ15 βδεεπχεὰ Πογγι]ε, ἀπά ἴῃ ἰδςεϊ [5γδρ] 
5ῃοννοα [156] νεγν ἔδοο τονναγά τῃς αἴγαςίνε Αβϑουγο- Βα γ]οηΐδη οὐ]ῖ5. ΕἼΓΠ ΘΓ, 
{πεῖ ννὰβ ὑγοραὈΪν 4 στγονίηρ ἰυπάηθος (Ὁ ἄξοροῦ τε] ρους. πιοῖῃοάς, ἃ5, ἴογ 

ἐχαηιρίο, ἴ6 ουβῃρ οὐ Αἀοηῖα (8,14; 566 ἴ5. σ7.1ο), νος ννὰ5 οὐ ῖῃ6 

πδίυτο οὗ 8 πιγϑΐεγυ (βϑοπηεινῃῆαῖ Κὰ {πὲ ΕΠΘυΞι πη τπηγϑῖα 65); οκ [6Γ. 2,10 -- 13. 
ΑἸΊ πιόούαὶ απᾶ γε ρίοις ργεςερῖς δἀπὰ τυΐϊθϑ, νη ἰἤοθα Κπόονῃ ἴο οἴπογ παίϊοηϑ, 

ΓΟ Πεέῖδα σοηῃϑίἀογοα ἃ5 δηδοῖϊεξα ὃν ἴῃε σοά οἵ [φγαὲϊ] (ω Μα]. σ, αὶ ἂπά Νοῖρς 

οη ἴῃς ῥβαΐπιβ, ρ. 176,1]. 37), Ὀὰῖ ΗἸβ5 ρεορῖὶςβ αὔὸ πῖογα σι ! ΠΥ ἴδῃ οἴδοτγα Ὀθοδιδὲ 

{πεν ανὲ ἢαὰ Ὀεῖίογ Ἰηϑίγιστοη; ολ Δπι. 2,1τι; 4,6- τι; Ηοξ. 6.5; |6γ. 2 δπὰ 

αῦονε, ποῖθς οἵἱ 2,3; 2,6. 

(6) ἴτ ἰ5. ἃ οδαγα]ίογιϑτς ἰάθα οἵ ΕζΖθκιεὶ τπαῖ [5γαε] 5 ρα πισῆπιθηῖ 1 ὈΘ 
ν 50] ε ἴο ἴῃς. παίίΐοῃβ, ᾿νὴο Μη} Ἃτἢπ5 σοπλὸ ἴο τανέγεποε ΉΝῊ 45. α υ5ῖ δηὰ 
ρον γί ἀοιῖγ. ΤῊ5. σοποορίϊοῃ οὐ ἰϑγαθ])ὺς (σοά 45 σἰαπάϊηρ ἴῃ τοϊατίοιυ ἢ 

411 ρϑορίθϑ Ι5 ἃ ϑῖερ τονναγαά ρῦγο πιοποῖϊο15Π1. 
(γ) ΤῆΘ ποτγγοτγς οἵ ἃ ϑίεψμε. 

(8) ΤΘ οαἴἷῇ ὃν ἴπ6 [ἰς οὗ ἃ ἀειῖν οὐ 4 πιαη (Ὀοῖ πγοςῖ σδσγοα τ ϊηρθ) νας 

σοπηοη {6. 8,19; 1 ὅ4Πη|. 25,26). ἃς δὴ οαὐἵῃ νας {πουρῆϊ οϑϑεηταὶ ἴο 

ἘΠΊΡΠαῖϊς αοϑοσίίοη, ΙΉΝῊ πλιιϑὶ ΠΟΟΘϑϑαγν σϑνοαγ ὃν Ηϊπιοεῖ (Ερίδεϊε τὸ 1116 

Ηδεῦτενα 6,13).-οὀ Ἧέἰ ἐγ. 9. 12--,|6 (ΗςῦὉ. 12-- 15]. 

(9) ΔΥμαῖ πόγὲ τοιϑὸς ΗΝΗ 5. ΔρΡΕΥ ἰ5. τῆς τίϊααὶ αἀἰςουεάϊοφηςο οὗ ἴῃ ρεορίε. 

Τῆς ὠείσοίαὀίρ απο αὀονμίμαῤίρ ἐδίηος τὸ ν πη οῖς. οὐ οἵἴποῦ ἀθτε5. Ηειογοϊαιγν 

(ταὶ ἰϑ, ΜΟΥ ΠΙΡ οἵ οἵἴπογ σούς) 9 δῇ οἤξησο δραϊηοῖ ἴπΠ6 παιοηδὶ αεἰῖν, απὰ 

[1 
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5. 13-6,4 -τὐρεϑεξα» (Ἰοέεα οκ κεξίεἴ «οὐριιο-- τού 

ἰἴἰ να ἢ δάάδρα ἱπϑουΐϊ ἴο Ηἰπὶ ἴπαὶ Ιἀοϊαῖτοιι ψνογϑῆὶρ σπου Ὀς6 πιαϊηϊδιποα ἴῃ 

ἴ[ῃ6 [Θγυκαίειπι ἰοπιρίς (2 Κιηρβ 23,4.6.11. 12). Ηερίογοϊαϊγν δπὰ :ἀοϊαῖσν ννεῦα 
ποῖ πρϑορϑϑαΓΪΥ ἱπιπιογαΐὶ, που ἴῃ [ἢἰς σαθο ἴποτα παὰ Ὀφθη ἱπιπΊογαὶ δΔοςοπι- 

Ῥδηϊπιθηῖβ (ν. 2). [5 ἴπ6 ψοσβῃρ οὗ οἴπεγ ροάς ἴπᾶπ ἴϑγαθὶ 5 παίίομδὶ ἀεὶν 

ἴηι ἴῃ6 Ργορῃμεῖ ἤεῖθ ἢᾶ5 ἴῃ πιά. ΗθὌ σοπηεξοῖϊεα ἴπ6 πα] ἢ τῃ6 ςοῖο 

ΜΟΙΞΏΙΡ οὗ ΪἩΝΉ, δπὰ {Π|5 δαραΐϊπ ἢ τἴῃ6 πιογὰὶ ἷαν. [}π Πὶς πιὶηά [Δ ν]5Πὶ 
ΜᾺ5 ἃ ὑηϊϊὺ ςοπιροσϑεα οὗ πιοῖαὶ δπᾶὰ τίῖυαὶ εἰεπηθηῖσ, δἀπὰ Ὀεΐνθεη ἴποϑε 

ΕἸεπιθηῖς ἢ πιακος η0 αἰϊΞςιηοίίοη ; [15 ἰαςκ οἵ οἰδιίςαὶ οἰεαγηθϑς Ὀεϊοηροα ραγΪν 
ἴο ἴπε6 {{π|ὲ, ραν ἴο πὶ ρηϑῖὶν ἰγαϊηΐηρ. 

(1ο) Τῆς ασαΐ Μμεγίομδίν, Ἰηβῖοδά οὐ ἴθ υὑπ|πῖθ] Πρ] 0] 6 εἐχργοϑϑίοη οὔ ἴῃς 
Βεςεῖνοα Τοχῖ, 15 ἴάκεη ίγοπι 8,18. ΟΥ, ἔτοπὶ ν. 8, νὰ πιᾶὺ δάορῖ ἴῃς Ἔχργοϑϑίοῃ: 

7 αδο απ ἀραϊμδΐ λές. ΟΟ΄. [6τ. 13,14; 21,7. 

(1τ1) Ϊηνη 5 μιημἐδὴὲέ ἡμαάϊπαδοη (ΑΝ, χΖεα ) σοπιὸς ἔγοπη Ηἰἷβς γτοραγά ίογ Ηἰς 

ΟΥ̓ Ποποῦ (20,41; 26,22). ὙΤΠῈ νὶν ἃ δΔηϊπγοροπιογρῃϊξπι οὐ {Π|5 ρᾶϑϑαρθ 
Θχργοοθος ἴπΠε Ργορῃοῖ᾽ 5 Κη ἱπαϊρηδύοη αἵ ἴῃς οἰπ, πηογαὶ πὰ γαῖ, οὐ ἴῃς 
ΡΟΟρΙε: [ΗΝῊ ἰ5 σοπΐεπὶ θη Ηδ Πᾶ5 νεοηϊεα Ηἰ5 ποι ἀηροσ. Τῆς Ὀαςὶς οὗ 

ΕΖΟΚΙΟΙ᾿ 5 σοπορρίίοη οὐ σοά 5 ἴπε οἱά φηϊῃγορομπηογρῆϊς σοποορίίοη (566 ποῖς 
18 οη ς. Σ, Ρ. 96, 1]. 27), ᾿Ἰπουρῇ ἴἴ 15 πηόογαῖν ρυπῆερα πὰ εἰθναῖθά. 

(12) Τῆς ρίεΐυγε οὗ 4 σοπαμπεγοά δπὰ ἀεναςίδιοα ᾿ἰαπά, συςῇ ἃ5 [υάδῃ αἰγεδαν 
ΨᾺ5 ἴῃ ρατῖ, δηὰ ννὰβς ἀεσϑί πε ἴο Ὧδε πῖοτε ςοπλρίεϊεῖγν, ὑπάθγ ἴπ6 Βανγ]οηΐδπ 
᾿ἱπναϑίοῃ. 

ΠϊἸοέεσ οκ. Φβαρίετ 6. 

(1) ΝΥ τῃ15 Ἑπαρῖοσγ οὔ ἴον. 26, 14-: 29. ὙΠε ᾿απὰ οἵ [ϑγαρὶ σοποὶςῖς οὗ ἃ 

σρηΐγαὶ πηοιηϊαϊ -Γαηρο 5ἰορίηρ ἄονη ἴο πδῖτονν ρίαίηα ὉνΥ ἴπῃε Μεαϊ ογγαπθδη 

πα ἴπεῸὸὶ Ϊ]ογάδηῃ; ἢεπος ἴπῸ ἴεγπη ΞομπμίἝαΐης 97, ἤεγαφί ἴοτ ἴῃς ἰαπά (οὐ τ Κίηρβ 

20. 23). 

(2) Τῇςε δΔέρλιῤίαξε ννὰ8 ἃ ἰοςσαὶ βῃπης ἀενοῖεα ἴο ἴπΠ6 ψόγπῆρ οὗ ΪἩΝῊ ΟΥ 

50ΠΊ6 ΟἴΠΟΙΓ ἀεῖῖΥ; [ἴ νὰ ἀρρδύθηςν 50 οδ θὰ Ῥδοδιϑα πη φαγὶν τἰπ|ὲς ἢ}}1-ἰορ5 
ΜΈΓΕ ἰανογῖο ρΐαοθς οὗ ψογσῆ!ρ. ϑυςῇ ϑῃγιπεβ εγὸ δοαδίίογθα ονεσ ἴῃς ἰαπά Ὁγ 

Βυπάγεοσς, ἀπ νψνογῈ στοραγάθα ἃς ἰανίυ ςαποίιδγιες ὈὉγΥ ἴΠ6 5γδθ] 5 ἢ τοὶ σίους 

Ιεδαάοσγς ἄονπ ἴο ἴῃ6 εἰρῆιῃ σοηΐυγΥν (1 954Π|. 9,12:}1 Κίηρβ 3,4; 1:18, :0)ὴ. Τῆς 
ρΡθορῖςε σποπιϑῃεα ἴΠπ6πὶ ἃς πδοθόϑατν ἰθδίιγες ἴῃ {πὸ ννοσοῃὶρ παηαεα ἄονη ἴο {Πε6πΠὶ 
ίγοπη ἴπε ίδίμεγο. Βιυῖ ἴῃς ἱπηπιογαὶ δηα ποη- δῃνιστς οἰεπηοηῖς οὗ 1Π15 ννοσθπῖρ 

Ιεὰ τῃη6 οδλι]εσῖ οὐ ἴπῸὸ ντιρ Ῥγορπεῖβ ἴο ρῥγοϊθϑι δραϊηςῖ τ (Απιὸβ 7,9; Ηοϑβ. 
10,8), 8πη6, αἴεσγ τπῸ (4]1] οὐ ϑαπιαγία (722 Β. ς.), ἴπεΘ ᾿πογϑαϑίπο ἱπιρογίδηςς οὗ 

τῆς Θά] πὶ ἰεπιρὶε δηὰ ἴῃ στονηρ ἰθοϊπρ ἰοναγά τυδὶ ὑπιῖγ ἱπαϊιςοα ἴΠε 

αἴϊεπηρί ἴο ΞΌρΡΡΓοΘς ἰ; ἴῃς πιονεπηοηΐ ἴο Ξ!ρρτοοα, Ὀορσιπ Ὀγ ΗἨφοζΖοκίδῇῃ (715 -- 

ὅφο Β. (ς.) 8π4 σοπίπυεα Όν [οϑίδῃ (64ο-- ὅοο Β. ς.; οἱ 2 Κίηρβ 1:8,4; 23,5) 

βηα 5 ἱεραὶ ὄὌχργοϑδίοη ἴῃ Πουϊογοπον (12.2.10.11). Βαῖ [ἴ 15 ενΙαάεηῖ, [τΓῸΠὶ 

]εγεπηίδῃ δπαὰ Ἐζοκίοῖ, παῖ τ δὰ Ὀδοη Ὀενοπάᾶ ἴπ6 ρον εὺ οἵ ἴΠπΠε τείογπιθῖβ ἴο 
τοοῖ οὔξ ἴῃ6 Ρορυΐαῦ Ὀγαςίῖσθ, νης οἷά ποῖ ναηΐῖϑῃ [11 ἴῃ6 τγοΐυγη ἔγοπὶ ΘΧιϊθ. 
Τῆς Πιρῃ-ρίδος εὐ νὰ Παγπιΐθσς δποιρῇ ἴπ ἰἴϑοῖ, Ὀυϊ τ Πιπάεγεα παίϊοπδὶ 
τὶ ογρδηϊζαίίοη, δπαὰ ἰοπὶ ἰἴςεῖ ἴο ἱπηπιογα ν, δηὰ ννᾶ5ς ἱπεγείογε ρῥτορετῦὶν 

ἀδηουπορα ὃν ἴῃς Ργορῃεῖθσ. Οὐ [γ΄ 7,31 - 24. 

(3) Τῇε ἐλανομάμιη οὐ σιεμ-ῤίίαγε ψετῈ ροσϑῖς, ρ1ΠΠαγθ, ΟΥ ΟὔἜ]15Κ5, σοπηθοῖθα 
ἢ τπῸ6 ννογοπὶρ οὗ ἃ Βαδὶ οἵ ἴπεὸ ϑυηὴ (οὐ ἴπεὲ Ρπωη. ἀειῖν δαα) λαμ» ηᾶ,), ἃ5 

ἴπΠ6 ασλεογάλε ννότὸ νὰ παῖ οὐ Αϑίαγῖε (ω 15. σ7.8); ἴδμεν οἱοοά Ὀεϑάς ἴῃ 

Αἰΐατβ, δῃὰ νεγα ῥγΟῦΔΟΌΪν δποιθηΐ ἰΟΥΠπῚὶ5 δηα Ἂπλῦϊεπιὶς οὐ ἴῃς ἀειῖῖν. ΤὍΤΠον 

566ΠῚ ἴο πᾶν Ὀθϑη οἵ νοοά (ροϊητηρ ἴο οἷα γε - ΜΌΤΘΠΙΡ ; 566 Ὀεῖονν, ποῖς το), 

ΟΥ οὗ βῖοηπε. Οὐ Νοῖθς. οὔ ἴον. 26. 3ο; [υ4. 23,7; 6,25. Οπ ἴπ6 ϑδυη- ΟΥΞΠΙΡ 

πο πη ργονδϊθηῖ σε. 8,16; 2 Κιηρε 22,4.5.11. ΕῸΓ πε 4] γα 566 ποῖβ 6 οἡ ς. 9, 

ἡασες. ἡ. 83, απα ἴπε (ΠΠ-ρᾶσὲ ΠῸυσιγαῖίοη ἰαοηρ ρ. 6 οὗ λει. ὍῪῃς οευὐϊ 

ἤογο οίνθη τοργεβθηῖς ἃ ϑπηρὶε δἴομο αἰϊασ ἰουπαὰ ὉγΥ ΒΟΤΤΑ αἱ Καογϑαρδά (οἴ 
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--τὐρϑεξα» (ἰοίεα οη δ ιεβίεῖ «χρθθθνν.- - 

Ἑδςοῆ οἵ ἴῃς νεπίςαὶ ίδσοβ ἴ5 αἰνι θα Ὁγ ἵνο ἰεάροβ, Ὀεΐννθοη 

6,5-13 

6 
νΠΙ ἢ 15 ἃ ᾿ἰἰοη-οἶανν ογηδπιθηϊδιίοῃ ; [Π15 ἰοστὴ οἵ ογπαπιθηῖ ννὰ5 ργοῦδΌϊν 5ὺρ- 
ϑεβῖθά Ὁν δοπὶα σοῃπηθοίίδὭοη δεοΐνθοεη ἴῃ6 ἰἰοη δηὰ ἴῃ ἀεῖϊϊγ ἴο ψποπὶ ἴπε 
αἰ ννθ οοιθ6- 

σταῖϊθά. Τῆς ἴορ 
οὔ τῇς «δἷΐϊδαγ 15. ἃ 
Ρἰαίη 5ἰαῦ,οη ψ ῃ]ςἢ 

ΘΓΘ ρ΄αςεαὰ πὸ 
νὶςπ|5; οὐ ἴδῃς 

βάρε οὗ πε ο'αῦ 
ἷἰα 8ἃη ἰπδοτιρίίοη. 

ΒΥ πε «Ἰϊδγ 

ςοπιπιοηΐν βἴοοίά ἃ 
γπαρρεδάλ (ρ.}1 Αγ}; 

ἶἰηῃ ἴῃ υδ)οϊπεα 

1Ππςίγαῖίοη (ἰτοπὶ 

τῃ6 ΝΘΟΓΟΡΟΪΙ5 
Ηρα Ῥάδγδβῖονῖ, 

Ογρτ5) ἃ ἡμας- 
ςεδάλ, βίδησϊηρ 
Ὀεΐνερϑη ἃ ἰτοη δπὰ 

δῇ ἰΌΘχ, ἰ5 δάογρα 

ὮὉγ ἵνο πΊρθῃ. 
ΑΒΘΥΞΙ͂ΑΝ ΑἸΤΑΚΒ. 

΄ 

(4) (οπιρᾶγο 

ἴπε6 ποῖθ οἡ 1 ,᾿νῖι- 

σοὺ 26,30, ΠΘΓΟ 

{η15ς νοτάὰ 15. τϑη- 

ἀεγοὰ Ὁν Μη Ὅλες. 
ΤἼΘ ρῥγέςοῖθο 5ρηὶ- 

βοδιίοι οἵ τὸ Ηο- 

Ὀτεν ἴοτγπὶ (σηϑ}) 

ἷςσ. ποῖ σοτγίδίη, ὑυῖ 

1 ταργθϑϑηΐβ 50Π|6 

ΟὈ͵εςὶ οἵ ννουβῃρ 
(56ε ν. 9). 

(5) Τὸ δοδίϊογ 

της Ῥοπος νας ἴο 

ἄθηγ δὈυτίαϊὶ, δπὰ 
{Π1|5, δοςογάϊην ἴο 

Δηςσθηΐῖ Ἰάθαϑβ, ννὰ5 

ἴο πιᾶαῦ ἴπῸ {ἴυγα 

οἵ ἴπῃεῸ ἀφδά, ᾿πδ9- 

τς ἢ δϑῖμπον νου]ά 
{1πὲπ ἢᾶνθ δὴ ἱπίθε ΠΟΥ ρίαςσε ἴῃ 5ῃθοῖ; οὔ 1 ϑ84π|. 321,11-13; ΕΖεκ. 32,17 - 32, πὰ 

]Αϑότκον, οί ρος οὐ δαὀργίομία αμά “ςεγγία (Βοοβρίοῃ, 

(6) 1τ||ἨΆυΗῪώ μἔἐὁᾳιοῖγ αὐω- 

ἔέγομς ἀεαγί τολίελ λας 

ἔμ) γγο ,Μμ6; (οἱ 

Νοῖοθβ οἱ 1,εν. σῦ. 7; [υα. 

2, 17. 
(7) Τῇε αἷπὶ οὗ ἴπ6 

Ρυπιϑηπηθηΐῖ ἰ5 ἴΠ6 τοροπηί- 

Δῆς6 οὗ ἴπὸ τοπηπαπῖ (νν. 

8 --10), »ὴῸ ἴῃ οσαφιίϊνιν 
Μ1Π1 πᾶν τἰπ|6 ίοσ γϑῆρο- 
ἰϑσῃεα. 

ῖπῃ6 ἰαπᾶα οἱ εοχῖϊθ, ννὰβ ͵ἰθϑ5 

Ὀπῆαρρν ἴπαπη πιρῃῖ θὲ ὁχ- 

Ρεεϊθρά. Οὐ ἴϊπε ρίεΐυγε οὗ 
]εν ἢ σἀρῖῖνο5. ἴπΠ Αϑϑγτῖδ, 
Οὔ Ρ. 206 οὗ ἴπε Νοῖθβ οὐ πὸ 
ῬϑαὶπΊ5, Δηα ἀῦονε, Ρ. 102. 

(8) ΤΠπε σοϑίυγοϑ απα ἴῃς 

Θχοϊαπηαῖοη ὄχργὸϑ5 Ὀοίΐῇ 

ΠΟΙΓΟΙ «πᾶ οχιιϊαιϊίοη; οὐ 
21.17; 22,13; 25,,.. Τῇὸ 

Ρτγορπεῖ τοὐοϊςθα ἴῃ τη σοη- 
ἀεπιηαίίοη οἵ ἴπε 5) ΜΉΙΟΠ 
Ὧδ6 ΔΌΠΟΥΚ. 

(9) ὅς ΤΠ δρῖου δ, νεῦθος 

2. 12. 

ΟΥ̓ΡΕΙΟΤΕ ΟΥ̓ΝΏΕΕ. 

1 λ 76. 
ΕΝ 

συλ. 
ΓΑΡΤΙΝῈ5 ΟΛΚΕΙΕΏ ΤῸ Α5ΞΥΕΙΑ. 

1898), ὈΡ. 512. 568. 

ἴἄοη. [Ι͂ὼ ἴῃ6 {Πι5ῖγα- 

οη σίνθη Ῥεῖον (ΠῚ 
Κουγυπη}}κ) ἴῃ νοπΊοη, 

Ιοδαΐης ιοἰγ επΠ]άγεη, 
παᾶνο πεν πουβοῃοϊα συ" 
'Ϊπ 54.Κ5 γτοννῃ ονοσ ἴῃ8 

δῃουϊάετ. Μὲπ ννεγα πιοῦε 
ΤουΡηΪΝν ττεαϊοα, δὈεΐηρ 

υγροά οἡ ἢ Ὀΐον5, απὰ 
5ΟΠΊΘ[Ππ|6ὸ5 στον ρυη- 

ἴῃ σεπεγαὶ, ποννονοῦ, ἴῃ6 οσοπαϊϊίοπ οὐ σαρίϊνεβ, θη ἴπον πδὰ τϑαςοῃοά 

[2 γχὰ 

(7) 
ΧΟ 7 δὸ, 

“τὺ 4. δὰ, 

12 

(το) Τῆς σουδῖοπΊ οἱ 5δογίβοϊηρ ὑπᾶθὺ ἴγοος ν ὰ5 ἃ ϑυγνῖναὶ! οἱ ἴπε οἱά ἴγεθ- 13 

ΔνΟΥΒΠΪΡ ; ἴῃ φαγ οϑῖ τπος {Π6 ἴγεθ ννὰϑ [1561 αἰνίπο, ἰαῖογ τ Ὀδοδαπθ βϑαςγαα ἴο 

ϑοπια ἀεῖῖν ; οἱ ὕεξῃ. :2,6; []υἀ. 4,5; 2 94Π1|. 5,24; 566 αἷθϑο Νοῖθϑ. οἡ ἰϑαϊδῇ, 



6,14-7,19 --μεφοοα (Ἰοίεσ οἡ 5εβίεῦ τοηεοις--. ὭΣ 

Ρ. 147, 1. 19; Ρ. 212, πο. 3; Νοῖθβ. οἡ πάρ ὸβ, Ρ. 74, 1. 22ὥ. ὙΤΠε ρῥγείεγεηοε ἰοῦ 
Π1Π-ἰορα ννὰβ βοπιείίπιος, ρογῆαρς, ἃ ημιεϑίίοη οὔ σοηνοπίεησε, δυο ἢ ρῥΐαςεσ Ὀεὶην 

ἰϑδοϊαϊς ἃ δπά αὐυὶϊεῖ; σοπιεῖπιοθ ᾿ἴἴ νὰ5 ἀπε ἴο 4 βιρροβεα πηδηϊξεϑίδοη οἵ ἴῃε 
Ργόβεηςε οἵ πε ἀοιῖγ. Τπὲ οὐ εγο δροῖκθη οὗ νὰς οἱἀ-(ιηδδηϊθβηῃ, ἴποπος 

5. Ὀοττονεθα Ὀγ ἴῃς ἰϑγδεῖῖος. ΟὐἹ ΕΖ. 20, 28. 

(11) ΤῈ Ἔχργοϑϑίοη σοί βατογ (οἵ “,αργαμεξ), ὑτορογῖν δσαῦον οἤ αῤῥεαξέ- 

»ιοηζ ΟΥ Ξαἰεγασίΐοηπ, οὐ ρῖπαιν ἱπιρ]]θα τπαῖ τπῸ ἀεῖν αἷἵθ ἴῃς πιαῖθγιαἱ οἵ σδοη- 
ἤςε; οἰ ὕξη. 8,21; Ρῥ5. 50,13. [1,4ἴεγ ᾿ἴ σαπιὸ ἴο πΠΊεδῃ 5] ΠΊΡΪΥ δὴ δοςερίδθϊς 

οἤἌεγίην (ἰγοηιεπὶ ἴῃ [,Θν. δπά Ναπὶ.). Ὑπα νοταὰ φ“ατὸ»γ ἱπαϊςαῖες. 4 γοῇποπιεηῖ 
Ιο οἵ ἴθ Θδῦ! θοῦ σοποερίϊοη ; [6 (οοά ἰς ἴδακεπ ὉγΥ ἴῃπε αεἰῖϊν ποῖ 5οϊιά, Ὀυϊ ἴῃ 

ἀε]ςαῖε, νοΪδ"Π]Π1Ζεα ἴοσπη. ΟἹ ποῖθϑ οἡ ἴεν. σ, 3.9, ποῖβ 19 οἢ ΕΖ. σό, δπὰ ποῖς 

21 ΟἹ 20, 2. 

(12) Τπαὶ 5, ἔγτγοπιὶ ἴῃε βουϊῃ οὐ ᾿υἀΔἢ ἴο τπῸ Ιαπά οὗ Ηδπιαῖῃ ἴῃ Νοτγίπογη 
ϑυντίᾳ ([6γ. 52,9), ἴῃς νῇοϊα ᾿σγαςθ 5 απ ίγοπη σουϊῃ ἴο ποιῖῃ (2 Κίηρϑβ Σ4, 25). 

Ις Τῆς τεδάήϊην οὗ ἴῃ. Ηεςρρτον τἰοχῖ, “ιδέαλ, ἄοεβ ποῖ σι ἴῃς σοππηρεοίοπ, ὨΙὈ]4ἢ 

(“ δὴ]αίλαύη, 42ιιδαίψα") Ὀξὶπς ἴῃ Δίοα εαδοὶ οἵ ἴπὸ Ὠφαὰ 568 ἴῃ ἴπε ϑδοιῖῇῃ 

(Νυπι. 422,46; |6ετ. 48,22). Τπὲ αἀϊβέτγεποθ Ὀεΐῖνεθη α΄ () δηά γ»κκ (ἢ) ἴθ πε 

Ηδοῦτγον αἱρῃαρεῖ 5 νογὺ οἰἵσρῃῖ; 5686 ποῖθ οπ [οβξῇ. 6, 18. 

(Ἰοίεσ οκ Φβαρέετ 7. 

20 (1) Τῆς σαρίυγε οἵ [Θγυπαΐοπὶ Ὁγν ἴπε6 Βανυ]οπίδηβ, δπα ἴπΠεῈ ἰεπηροόγαγν 8ΔΠηη1- 

Πιδλίίοη οὗ ἴπθ πδῇοπαὶ [6 (586 Β. 5.) Τῆς (οἰονίην ράϑϑαρε, νν. 2--11, ἰ5 

ἀπ Πγταπιῦῖς ἴῃ ἴοηρ, ἀπά ἴπὸ πιϑαπίηρ ἰ5 ποῖ {πγουρπουΐ εἶθατ. ὙΠοῖε ἰ5 ἃ 
παῖαγαϊ αν ϑίοη πο ραγάρταρῇῆβ Ὀερίπηϊης ἢ ἴΠ6 ἐχργοβθίοη: 206 ὁμπα (οὐ ὅ(α», 

ΟΥ 27μ42) ζΟΜΦς (ΟΥ ἴξ5 ζορ»ιϑ). 

25 (2) Τπε Ηθρῦτγον ἴοχὶ πᾶ5 4 ραγοῃοιηδϑία ἰῃαΐ σαπηοῖ Ὅς τοργοαυςσεα ἰπ 

ΕπρΊιϑῃ : ἀαφφός (᾿ἴπε6 6ὁπα ) λεφίς (᾿ ἀννακοϑ᾽). 

(3) Τῆς »πομμίαϊ5 “ἴαπᾶὰ ίογ ἴπὸ ψποῖε απ, ψ ῃο ἢ 5 Π1]] οὗ τῃς τυγπΊο!] 

οὗ ᾿Ἱπναϑίοη ; οἱ 6,2; |6ζγ. 3,23. : 

(4) ΝΝ. 8.9 αἴὸ ϑυδοίᾳπιαι! ἰἀθηῖϊσαὶ] ἢ νν. 3. 4, αἀπαὰ δγὸ ργοραῦϊν τῃ 6 
30 τεροίοπ οὗ ἃ σοργϑῖ. ΤῈ Οτοεκ ΒΙΌΪῈ αὐταηροβ ἴπε πιαΐεγιαὶ οὗ νν. 1-ὁο ἴῃ 

8η ογάεγ αἰθογοηΐϊ ίσγοπι παῖ οὗ ἴῃς Ηρθῦτον, ἃ ίαεϊ Μ ΠΙΟἢ 9ῃον 5 παῖ τΠῸ τοχὶ 

ΜᾺ5 ἴῃ σοῃίιβίοη δἵ δὴ δαγὶγ ρεγοα. 

(5) Ριεῖΐυγε οὗ ἴῃε πιογαΐ αἀδργανι!ν οὗ ἴῃς ρεορῖὶε οἵ [Θγιυβαίοπι. ὍΤῇςε γοϑὶῖ 
οὖν. τι ἴῃ ἴῃε Ηρῦτον ἰοχῖ 5 υπιητε! ΠΡΊ0]6. 

325 (6) [π ςριἴε οἵ ἴπε ἱπιπιίπεηῖ ἀδήρσοσ, ἴσα (ρογῆαρα ραγῖὶν ἴῃ ἴπΠ6 Ργορετγῖν 

οὔ πὸ εχ! ]ε5) βουτγβ!ιεα ἴπ [ἐπιϑαϊεπὶ. ΤΠΐσ, σαν ἴῃς Ρτγορβεῖ, 5. 1άᾶἷς ; τῃὸ εἰἰν 

ἷἰ5 ἴο Ὀ6 ἀοΞίγογοα, πα πὸ πιδὴ 54}}] δπ)ονγ ἴπ6 ἔπιῖς οὗ Πὶ5 ἱγαάίησ, ΟΥ ουῇεγ 
Ιο55 τῃπογοείγοπι. 

(γ) 1. γοίμγη ο. Τθεγε φεθπὶς ἴο θὲ ἃ τγείφγεπος ἴο ἴπ6 ἰανν οὗ ἴπε Υϑῶγ 

40 οὗ [υν01]]66 (1,εν. 25. το. 1χἴ Π}. Βυῖ Π| 1Π6 561|ὁΓ ἄθεθ ποῖ τεραῖη ἢϊ5. δ᾽ οπαῖρὰ 

Ὀγοροσῖν, ΜὩν δας πὸ ποῖ τϑδϑθοῃ ἴο πιοιγ} Βέσδιισε, σαν ἴῃς Ρτγορῇῃεῖ, τῆ 6 

παῖίοη νν}}} ὈᾺ Ὀσγοκὸπ τὑρ, ἀπά αυῤοίίοης οὗ ργορϑγῖν ΜΠ ὄξαθε ἴοὸ ἤανε ἰηϊογοςῖ. 

δε δχρεςῖ ἴῃ ν. 13 με ράγα!εὶ οἰαϊεπηεπὶ ἴπαὶ ἴῃς Ὀυνογ ΜΠ] σαὶπ ποιπίηρ ; 

Ὀϊϊ 1Π|5 σδῃποῖ Ὀ6 σοῖ ίτοπι ἴπε Ηρρτγον ἴοχῖ. Ὑπὸ οπιϊβοίοη οὗ 138 ῶἃ95 ρῖοϑϑ ἰ5 
45 ὑππϑοϑοςαγν ; ἴπεῸ εοἶαυβε σῖνοβ ἃ ροοά δθῆηβθὸ. Οη {πὸ οἵἴδεῦ μαηα, ἴῃ6 ὄχργοὸϑ- 

δου ἐφοκρσὰ ἀἔὄδ δὲ «ἰδ αὐτο, Μ ὨϊσὮ 15. ἰαςκίηρσ ἴῃ ἴπεῈ ατοεκ ΒΙΌΙς, περ Ὀς 

οπρεα ψππουΐϊ ἀςῖππιοὸπῖ ἴὸ ἴπε σεέπος οἵ τἴ6 νέσϑο. 

ι8). Οἱ ]ετ. 6,1; 4.5.19. Τα ροοόρῖο ἰΙοϑὸ Πεατγῖ δηα ἀγὸ σπιΞ Ω, νν. 14. -- τ. 
[9) Τοσβε ΜΏὴῸ ἐβοαρὸ ἴὸ ἴῇς πον θογης πιοιηϊαιης, πκὰ Ἰόστ δηα ΠεΙρ]εθς 

50 ἄόνεβ, 5Π4} Ὀ6 πὸ ὑείῖογ οἢ τπὰπ ἴῃς σἰαῖπ, οὐ [εὐ. 40.11.12; 41,16- ι8. 

Τῆς ἤπιρπῖνεβ σθεπὶ ἴο πᾶνὲ ἰουὐπαάςα 4 ρμογπημαηεηΐῖ σοϊοην ἴπ Εσνυρῖ. 

14 

7.2 

7 

5.9 

ἰω Ι 

15 

4 

16 

(1ο) ἰπ ἴμε ἰαπιίπε ργυάιςςα ὃν ἴῃς δίεσε ([ἐγ. 28,9), πιοηεν, ἱποαρϑῦϊο οὗ 19 

ΡΓοσατγησ αἱ, 4Π4}] ὃς. ἤθη ἀὐνὰν ΜΠ σοηῃτῖοπιρῖ, ἂς {ἢ Μοτο σΘγοπη Π]4}}ν 



Ιο9 -αἡφθεθυ» (Ἰοέεσ οὐ πεβίεί οὐϑοθενες 7,20-88. 5 

᾿πιραγο. Εογ ἴπε ἴογηὶ πούσξαρ αδογμῖμπαξίορς (ΗΘ Ὁ. πάσα) 5686 22, το; [.4Π|00Σ,17; 7 

[ῖ,ον. 12,2; Νιιπ]. σθ,9; Ζεοῇ. :Σ3,1. [ἴ ὄχργοϑϑεβ ἴῃς ΠΙρμοδῖ ἄδρτοε οὗ σογε- 

ΠΊΟΠ14] ππο] 8 655. 
(11) ΤῊΙΝ βεηπΐθησο ἢᾶ5 ρεύῆαρβ Ὀδθη ἱπιγοάμποεα Ὀν 4 ϑογίδε ἰγτοπὶ Ζερῆ. 

5 Σ, 18, οΥ ἰἴ πᾶν πᾶνε Ὀδθθη ἃ ϑαγίῃρ (ἈΠῚΠ|.ΔΓ ἴο ΕΖοκΊΘὶ ἴῃ [ΘΓ 1541 6 πΠ|. 

(12) Εὐυτποτ, 1ΠΕῚΓ ΘΝ Γ δηα ρσοϊά 15. δοσυγοθα Ὀθοδιθθ ἰὸ πᾶς Ὀδοη υϑρα 20 
ίογ ἴῃς. οτγῃδπιθηϊαδίοη οὗ ἰἀοἷβ ; οὔ ἰ5, 20,22. ΤΠϊ5 15. ἃ οἰ τ Κίηρ ψπθ55 ἴο πὸ 

Ὀγθναίθεπος οὗ Ἰἀο᾽αῖγν ἴῃ [Θγυβα] 6 Π|. 
(13) Τῇε Ομαϊάοδηβ ἀγὸ σφ θὰ ἤθτοο δηα σγε] γοῦδεγς ἴγτοῦὶ ἴπὸ ροϊηΐ οὗ 21. 24 

Ιο νίονν οὗ τῃ6 τϑϑιΐϊο; ΕΖΟΚΙΟΙ ραπογαῖν 5ροακα οὐ ΝΟΌυςΠΠαάηοΖΖζαγ ἴῃ 4 ἰΠΘΠΩΪΥ 

ἴοηθ 85 ἴῃεῸ πη ηἰϑῖου οἱ [ΗΝἪΗ᾽ 5. νϑηρσοαηςθ (566 ἀρῇονϑ, Ρ. οἱ, Ϊ. 49). 7θτοπιδῇ 
δανιϑοα βυγγοηάθγ ἴο ἴπε Κιηρ οἱ Βανγίοῃ ([6γ. 438.,.17); οἵ τῃ15. ΕΖεκιοὶ 5αγ5 

ποίπιηρ, Ὀυϊ Θρθδκβ 5ο]εἷὶν οἵ ἴπῸ σαρῖιγε οὗ ἴπε εἰΐν. 

(14) Α ϑδογρα εἰΐν, οὐ ἴεπιρίθ, οὖ οἴμοι ϑδαποίιαγν νὰ αφδϑθογαῖθα Ὁγ ἴπῸ 

15 Θηΐγαησθ οἵ βἴγαηρειβ, ἴπαῖ 15, ρεύβοῃβ νῃποὸ αἷαά ποῖ Ὀεϊοπρ ἴο ἴπε οἰτοὶα οἵ 

ΟΤΘΠροβ οὗ ἴπῸ αἀειῖν οἱ ἴπῃε6 ρίαςοθ. ΪΗΉΝῊ πεέῦὲ δραηάοῃβ Ηἰβ δασγθα ρίδςεϑ 
Δηαἃ ἀο]νεγς τΠ6 πὶ ΟΝ Υ ἴο ΘΠ6Π1165. 

(15) Τῆς νοτὰς γμαξεέ ἐἔφδὲ εδαΐμ σοῆνθν ὯῸ πιθαπῖηρ ἴῃ [ἢ15 σοπηθοίοη. 23 

(16) Τα Πιποϊίοης οἵ ἴπμε ἴχγοε δανίβογυ οἰαϑϑθβ οὗ ἴῃς. σοπιπληϊν ἀγα ἤογὸ 26 

20 ἱπαϊςαῖθα : τπΠ6 ρτορμπεῖ γτοροῦγῖ [᾿ηνη 5 αἰοϊβϑίοῃβ ἴῃ βρϑοίαὶ σαδὸβ; ἴδε ρηθϑῖβ 
Θχρίαϊπ ἴῃ6 οὐαὶ οὔΓ᾽νντι θη σογεπΊιοηΐαὶ ἀπα οΟἰν}} ἰανν οὗ ἴπθ6 ϑαῃοΐυδγιθς,; ἴπ6 
οἰ ἄθγβ ρῖνε ἴπΠεῈ ορὶπίοηβ οἱ Ἄδχρογίθποεα ρο ἰςδη5; οἱ [6γ. 1:ϑ, 18. 

(17) δνίμεο (ΗδφθὈ. μαϑ) ἰς. ΕΖϑκιεῖ 5 σοηῃοίαπὶ π|6ὸ ίογ Ζοαδκιδῃ (12, 10.12; 27 
21,25, ἀηὰ οἵ 19,11}; Πα οθβ ποῖ οδ]] πὶπὶ Αἴημρ; ἴῃ6 δχργθϑϑίοη ἰπ ἴπ6 

25 Ηορῦτεν : 4“ ΑἸηρ τοὐὴδδ Ὅηιορη (ποῖ ἴῃ ἴπ6ὸ στεοῖκ ΒΙΌΪΕ), ἰ5 ργοῦδοϊν τπογείογε 

ἃ 50Γρα] δάάδπίοη. Τῆς {6 Αἴρμρο 15 υϑεὰ Ὀν ἘζΖοκίθὶ οὐ τυΐθγβ οὗ [πιά δῇ ἴῃ 
47,22.24; 43,7.9 οηἷν, δἀπὰ ἴῃ ἴπεϑε ραβϑϑᾶρεϑ ἴπΠ6 τγεακ ΒΙΌ]6 πὰς γμδογ. ΝῊ 
ΕΖΕΚΙΘΙ ρτγοίους παϑςὶ ἰ5 ποῖ οἶθαγ; ι[ἴ ϑθθπὶα ποῖ ἴο 6 564 σοῃϊεπιρίποιϑν, ϑίησα 

ἴδ διηρίογνβ ἰἴἴ οἵ ἴπε εἰν] πεδὰ οἱ ἴπὸ πὸνν σοιηπλιηϊν (45,7 αἰ.}), Ὀυϊ ἢ πᾶν 

320 ΘΟΧργθ55 δυθδογαάϊπαῖε δυϊπογν (ναϑϑαίαρε τπάθὺ ΒΑὈν]οπίδη βονογείρηῖν); αἶδὸ ἴῃ 

ςς. 45(-48 ἴΠὲ ργΐησε ἰβ ἃ ͵ἰθ85 ἱπιρογίΐδηϊ ρϑοίβϑοη ἴπδη ἴῃ ργίεβ. Οὐ ἴῃ6 
Οτοοῖκ ΒΙΌ16 ἴῃ τ ΚΙηρΒ 1σ, 34. 

(Ἰοίεσ οκ Φβαρέέτ 8. 

(1) Τῇε οἱά εἰν! ογρδηϊζαϊίοη ννὰ5 ργοβδεγνθα Ὀγν ἴῃε οδχίΐϊεοβ. ὙΤῃὰ ΕἸάεῖς 8.1 
45 οἴδῃ ν᾽ϑιοα ἴπΠε6 ΡῬτγορῇῃεῖ, ννῆῇοβε οἤ[ῇςῖαὶ! ρμοβίτίοη ἴμεν τεϑροοῖθα, ἴο δϑκ {{ πε 

μαὰ δὴν Ψψογά ἔτοπῃ Ϊηνη. Οἱ τπϊ οσσαβίοη ἢ [4115 ἱπῖο ἴῃ βοϑίδιϊς βἴαϊε ἴῃ 
{πε ῚΓ ργϑβθησο. 

(2) ϑϑεε σ,26.27, ἰῃ δοσογάδησςς ἢ ψ ηϊοἢ νὰ πᾶν ποῖα τραά, (οἱονίηρ 2 

τη6 ατοοῖκ ΒΙΌΪ]ε, αι »μαρ (ΗΘΌ. 251) ἰπβίθραά οὗ γε (ΗθφΌ. 451) ἴῃ ἴῃς Ἐοςοεινορά 

40 Τοχῖ. 

(3) ὅϑε6 ποῖς ου 2,2 (ρ. 97, Ϊ. 2). 3 
(4) ἴθ ἴπε σαΐδενναγνβ οὐ ἴῃ ἱπποὺ σουτὶ ἴἢ6. νοϑτ 65 ἰαοθα ουϊννατά πὰ 

{πὸ ἀοοῖ ἱπνναγά (40,31.34.37); ἴπι5 ἴ[6 Ρτορηεῖ οἱοοά νι πη ἴΠ6 ἱΠΠΘΓ 
σουχγῖ, δηά, ἰοοκίηρ τὨγου σῇ ἴΠ6 ρσαΐονναν, σου “66. τῆς. ἱπιαρο, νηϊςῃ οἱοοά ἴῃ 

45 ἴπ6 ουΐϊοῦ σουγί πθαγ ἴπ6 επίγαπος οὗ ἴΠ6 ρμαΐδενναν. 
(5) Τῇε ἱπιᾶαρὸ παῖ ἀγοιδοὰ [᾿ηνΗ᾿ 5. ἱπαϊρη το ἵνὰ5 5{Π] οἰδηάίηρ ννῇεγο 5 

ἰ δα (ογπιοῦϊν σἰοοα (ν. 3). [τ νναβ, ρογῃπαρβ, δὴ Αϑ γα ῃ-ἰπιαρο συςῇ 85 (Πδῖ 



8,9.10 --αἰὐὐρέρεθα. Π]οέεα οἡ πεβίεῖ «κορθονις-- 110 

ὙΠ ςἢ Μδηδβϑθῆ (Β. σ. ὅθ9ο -- 642) 561 τπρὸ ἰπ ἴπΠ6 Θποίοσυγα οὗ ἴπὸ Τοπιρῖς (2 Κίηρβ 8 
21,7); { 1τῃ15 νὰ ἀοβίγογεα Ὁγ ]7οϑῖδῃ (Β. 6. 622; οἱ 2 Κιίπρβ 23,4), δῃοῖπεγ 
ΠΊΔΑΥ ἢᾶανθ Ὀδδθη δεῖ ὕρ δἴϊεγ 
ἢϊς ἀθαίῃ. Τῆς παηὶὸ ἡπαρδ 

ΟΥ (παῖ 15, ψ ῃϊο ἢ ῥσγόνοῖκοβ 
ΗΙ5 051) ἡπαϊϊρπαίοη (ΑΝ, 
παρε 07 7 αὐομ5}), 15 βίνθηῃ 

ἴο 1Π15 ραχίουΐϊαγ Ἰάοἱ ἀρρατ- 

δητὶν Ὀδοδιϑε ἰἴ ϑἱοοά ορϑπηὶν 

δηά, οἡ ἴπε ὈδΔοκ οὗ ἴῃς ςοῃο, 

16 ἄονοβ οἱ Αϑβῃῆεογαῃ, ἰῇῆς 
ἤοΪ6ε5 γορύθϑθηῖηρ, ορϑηΐϊηρϑ 
οὗ ἴπε βϑαςγεα ἄονε-ςοῖΕ. Τῆς 
τπιγὰ οδ]εςϊ 5 4Α Τοιτγα-οοῖία 
ΡΠΠΑΓ οὗ Αϑῆθγαῃ (Πεῖρῃῖ 1205 

ἴη.) δχοαναῖθα ἴῃ σγργιβ απὰ 
Ιῖο αἱ ἴῃς. αἱϊατ- αῖθ, υϑυγρίπν ἴΠπΠ6 πον ἰπ ἴπε ογαὶ Μαιυβοαπι, 

τρῃῖς οὗ ἴῃς. Οοά οἵ ἴΙ|5τγ8εϊ], Βοεη. ΕἸΠΑΙν νψ 6 ἴᾶνε ἃ 
δΔηα ἰογοϊηρ Ηἰπὶ ἴο ἰεανε Ηἰς ἰογγα-οοῖία. ἰάοὶ οὗ 84 ϑαςγρά 

βαποίυσαγν (ν. 6). Τῇ ργεοῖβθ Ττγοθ, ἔγοπὶ ἴῃς ϑαποίμπαγν οἵ 
παίυγο οὗ ἴπ6ὸ ννούβῃῇ!ρ Ἴοη- Αϑῆθγαῃ (Αρῆηγοάιῖο) αἵ (ῇγ- 

15 πϑθοῖϊρα νὰ ἰἴ 5 ἀπκηονη. ἴγοὶ, Ογργιβ. ὙΤΠπὶ5 οδ]θεῖ νν85 

Ο΄. τοῖο οὐ πὰ. 3,75. Τῇε ὥληξν οὔ παΙν (αϑιθπθα ἴο «ἃ ἢαλϊ, 

αὐ οὗ ἴπε Ρῃοηϊοίαη Αϑἤθγδῃ αἰγουΐαγ ἴογγα-οοῖϊΐϊα θ8ᾶ56. ὙΤΠε 
ἰ5 ΠΙυσίγαϊθα Ὁν 4 πυπιθοῖ οἵ ἴνο οσυϊβ οη Ρ. 111 (ΠΟ ἢ πᾶν 

ἰετγα-ςοῖϊΐα οδ]εςῖσ ὄχοδναῖρα βδοῖνε δ5 {Πιςίγαϊ οὴς οὗ οὔβ 
20 ἴῃ σγρῦυβ. Τῆς ἤρσυτγε Ποῖα ίοστη οἱ δνεβίοσγη- Αϑίδῖις ϑ6ηι- 

σίνεηῃ (πεῖρῃῖ γκκ6. ἰπ.) ἰ5 ᾿ς ννογβῃ!ρ οὗ ἴῃ βενεηῖῃ δηὰ 
ῬτορδΌΪν 85 βαῦὶν 845 ἘζΖοκίοὶ. δἰχῖῃ σεδηϊυγιεθ Β. 6.) τορτο- 
ΑΞ5 ἴο ἴπ6 [ο]]οννηρ ἔουγ 1Π105- δϑηΐ ἃ ἰθυτγα-οοῖίζα νϑ 556] (ρσγοῦ- 
ἰγαϊίοηβ, ἴΠ6 ἢτγβθὶ ἵἴννο τορτγο- ΔΌΪΝ 4 ὈγαζΖίθυ οὐΓἵΓ σθηβοθγ), ἰη 

25 56επῖ ἴπε ἰτοηΐ δηὰ ὕδοκ οὖἦα. ᾿ 5Πηδρ6 οὗ ἃ τἱπρ- ἄδῆςθ, δπὰ ἃ 
Τεγτα-οοῖϊα (οπε (ργορ Ὁ ΪΥ ἐδ ἐῶ τ ϑαςγοαὰ Εἰηρ- δηοθ ἃ5 ροῖ- 

56 85 ἃ Ἵϑθηῆβθου). δε 566, 'ΜΑΘῈ ΟΚ ΑβτΆατε. ἰοιπιθα δἵ γο ρους δϑιϊναϊς. 
πη ἐτοηῖ, Αϑίαγῖα 'ἴῃ 4 πίςδε, Τῆγοα Ὀεαγαάδα πΊθῃ ἅΓῈ ἄρραζγ- 

Θην ἀδηςίηρ ἀγουπηα 4 βυϊΐο-ρίαγογ (ἴῃ6 ἤφσυτε οἱ ἴπ6 {π|γὰ ἀἄδησογ ἰ5 Ὀγόκϑη 
30 ΟἿ. Τῆὶβθ νὰ ργοῦϑοϊν ἃ νοῖϊνε οἤεγίηῃρ (ποῖρῃϊ νῷ ἰη.). Τῇθϑθε Ογρτγίοῖς 

ΟὈ͵θοοῖθ ἃγθ ρεσῇδρβ 41] οὗ Εζοκίε] 5 {|π|6. 

-ππυ.. 

ΤΕΝΚΑ  ῸΟΥΤΑ ΟΒΙΈΓΟΤΘ ΕὈΟΠΝΌ Ι1Ν ΟΥ̓ΡΕῦ5. 

(6) Τῇε ποχὶ σἴαρε ἴῃ ἴπὸ παϊίζοπαὶ ἰαοϊαῖγν 5 ἴΠῸ δεογεῖ ψόούδῃὶρ οἡ [πε 9 

ρα οὗ ἴπεὸ ΕἸάθτβ. Τῆς ροϑβίτοη οἵ τὸ σμαπιῦοῦθ δἀπα ἴῃ6 ρᾷῖῃ Ὀγ νης ἢ {πε 

Ῥγορῇϑῖ γϑᾶσῃος ἴπ6πὶ ἃγθ ποῖ οἶθαγ, Ὀιιῖ ἴπεὸ γοοῖβ νοῦς δοπιονῆογο ἰῃ ἴΠς 

45 οἰγυσίαγε οὗ ἴπε6 ρναΐῖδννανυ. 

(7) Το γοῤιδίος αμα ὀέφαςίς ργο δ ὈΪν, γεργοδεηῖοα ἰοῦπ5 οἱ οἱ -ϑυαθ 9 ἢ τὸ 
ννοΥϑῃὶρ (οὐ 2 Κίηρθ 18,4); ἃ Ὀοτγγοινίης οὗ Εργυρίίδη οὐ]15. 15 ἱπηργο Ό]6, δπὰ 



5. [5. όδ, 3-- 5, βθογεῖ βογνίοθα ἴο ψῃϊοἢ οἠΐν 

1π6 ᾿πἰπἰαϊθ αὶ ννεγε δαἀπλιτοά. 

Ιο ὰ5 

15 

20 

20 

{ΠῚ -αἰαϑεθ) (Ἰοίεα οα πεβίε χρήθενις-.- 8..,11--14 

ἴπογε ἰ5 πο ἵἴγαςθ οὗ ϑιςῇ ψογϑηΐρ (Θχοθρῖ βπακε-ουϊ; οΥ ποῖς οἡ ἴ5. 6, 2) ἴπ τῇς 8 

ΠοΟΠίΘΠΊροΥασν ῬΠΟηϊοίαη ΓΕΠΊΔ1Π5. 
Ὀυϊ τῃ6 σοππροίϊοη ϑυρρεϑῖθ ϑοπΊεῖῃίηρ 

Ἰγϑῖς οἴ ΤΥ 5ἴΘΓΊΟΙ5, π|κ6 

ΟὙΥΡΕΙ͂ΑΝ ΝΈΕΈΘΡΕΙ, ΙΝ ΘΗΑΡΕ 
ΟΕΓΑ ΕΙΝΟΞΤΌΑΝΟΕ. 

Ιανν. 

(9) [8αζΖαπίδῃ 

ρούμαρ5 ςοη- 
ῃροϊρα τ τῃ6 πιθη 

πιοπιοηδα ἴῃ 2 Κιηρβ 
22,10; |εγ. 236,1ο; 
429,14, ἰῇ ΔΩΥ (α56 

ἃ ΡγΓοπηηθηΐ πΊΔῃ 
(το) Τῆς ΕἸάετς 

σουϊὰ Παγὰϊν πανθ 

Ὀε]ενοα τπᾶὶ ΝῊ 
παὰ στϑδῖϊγ ἰοᾶὰ τῃ6 

ἰδλπὰ (1πὲν πο ἀουδῖ 

Ποῖα ἴπαὶ Ηδ ννᾷ5 

᾿πϑοραγδαῦϊν αἰϊδοπεὰ 
ἴο 11), Ὀὺῖ ἴμον αοἴοά 
45 1 {πὲ 50 Ὀε]ϊον- 

εἄ οὐ Ῥφαϊπισο, 11; 

Ϊς. 29, 15, ἃπα ποῖθ 

οἡ Εχ. 9,9. 

(11) Τῆς ομίον 

ραίρ. Τῆς ἤοογ ννὰς 

Οἡ ἴῃς οιυϊδις (40,22), 80 ἴπαὶ ἴπ6Ὲ νοπιθη 94ἴ ουϊδίάθ ἴῃ6 δποίοσυσγο οὗ {πὸ 
Τοπιρῖςο. 

(12) Ταπηηλιζ ἴα ἴῃς Βανν)οπίαη μι εὶ (Ὠα ἅσι!), ρογῆαρς. οτρίπα!ν τΠ6 

ϑρὶΠίῖ, οὔ ρμοά, οἵ ν»τγαίῃ, ῇοθο ἀπηπαὶ εἐἰεαῖί ἀπαὶ γεϑυγγεσιίοη ννεγὸ σε] ταϊθά 

{ποϑ6 οἵ 

ΟΥ̓ΡΕΙΑΝ ΕΙΝΟΓ -ΏΑΝΟΕ.. 

ΔΥΟΒΘΗΙΡ ΟΣ ΛΏΟΝΙΘ. 

Το Οττοοῖκ ΒιῦΪ6 οπιῖῖς ἴπΠ656 ἴννο [6ΓΠΊ5, 

(8) Α τουπά πιιπιθοῦ, 45 πῃ Εχ. 24,1; ἴπεγθ 5 Ποὺ γείθγθησθ ἴο « οἼοιιτῖ οὗ [ἢ 
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8.16- τ8 - αὐσεόρεο. (Ἰοέεα οὐ δ κεβίε τοήενι 112 

1 ΡοΟρυΐαγ ἐϑαναϊς (Δ ΕΚΑΖΕΚ, 716 Οοἰάεη βομσὰ, τί 278. ἴῃ ϑυτία δηὰ 

ΡΠασηΙοα οἰπηΐαγ τος ἜΓῈ ρογίογπηθα 'ἱπ ΠΟΠΟΥΓ οὗ ἃ ϑρίγιῖὶ οὔ ἀεῖν ΠῸ ν 85 
τεγπιεα 7“. λογά (Ῥῆςρη. .14“96.|,| Οτεοκ μα όρις, ες Ἰιυςίαη, 226 .,5»γα ἡ“τα)ὴ. Τῆς 

1Πυςιγαῖίοη ΟἹ ρᾶρὲ 111 (ἰγοπὶ ἃ νοῦ ἴ5 ἢ οὐ (υτγίυπι, οὐἱ ἴπεῸ δοιπογη σοαϑῖ 

οἵ νργυβ, δπα πον ἴῃ ἴπε Μεῖγορο απ Μυπειπ), Ν εν Υοσκ) γεργεβοηῖς Ααοηίβ, 
ἢ δὴ ἀρρὶε, απ ᾿Αϑίαγῖθ, οἡ σουςῇοβ, δοίην ἃ βασγεαὰ ἴδθϊθ, ἃ ργοςσθϑϑίοῃ οἵ 

Πλιϑση5, Πα ἃ ργοσεβϑδίοπ οὐ ΜΌΓΘΠΙροσς Ὀοαγίπρ ρος ἴο ἃ ϑδσγεα τδ0[6 (οὐ 

“. ομγηα ΟἿ «ἱγελίΖοίοργ, ᾿ιτιδ88, ρΗ]. νι). Τῇ νοπίδη Ὀφηιπα ἴῃς πιιδὶοίδης 

ΠσΑΥΓΓΙΕ5. ἴῃ ΠΕΙ͂ τίρῆϊ παμὰ δὴ δπιρῆογα, δῃὰ ἴῃ ΠΕῸΙ ἰθῆ ἃ "ψαγάθρθη οὗ “Δάδοπηίῖϑβ᾿; 
“Γ΄. Νοῖθς. οὐ ἰϑαίδῃ, ρ. 146. Τὸ [ςγαρ] τος σοοπὶ ἴο παν θοιτον δα {Π|5. στ ἴῃ 

{πε σενθηῖῃ σθηζιγν ἴγοπὶ Αϑϑουσία; ἴπον πιᾶν ροϑϑὶῖν, ἤονονοσ, πᾶνε μοῖ ἰΐ 

Εδυίεγ ίτοπλ ἴπε Ῥῃμωπίοίδης (566 ἴ5. σ7. 10). [πὸ ἰᾳῖεσγ τἰπ]ὸς ἴπε6ὶ (ὁϑῖῖναὶ ςοη- 

ἰαϊηεςα ᾿Ισεπίίουβ ἰξαΐυγος, ψῃθῖπογ οἵ ποῖ ἴπθϑε οδίδιπεα ἴπ ΕΖοκΙο] 5. ἐδ ἰ5 

υποοτγίαίη - ἴο Πὶπὶ ἴΠ]|5 οὐ 5 ἀΌΠογγθηῖ Ὀξδοδισὲ ἰἴ 15 ποῖ ψΌγβῆρ οὗ [ΗΝΉ. 
ΤῆΘ πιντῃῖς 4] ἱπίογργείδτιοης οὗ ἴπεῸ γε σοππεςιθα ΤαπΊπλζ ΜΠ 5ΠΙΔΓ (56 6ε 

Αεζογις ΟοΥΓ ἰἔφἄἔασ 7 δή, τ, 143. 9.127; ο΄ λϑστκον, οδμσίον οὐ βαῤνίομα αμπα 

“Ἵσενγῖα, Βοβίομ, 1898, ρρ. 482. 564. 574, ἄς.), αὰ Ααοηὶβ ΜΠ Αϑίαγιες (ἀπά 90 
ΜΠ ΔΑρπτγοαϊΐϊῖε: οἰ ποῖ οὐ 14. 2, 13). 

(13) 7Ζεὐομίν- λυ (Ἰ(ΧΧ, ἀυομίν) ἰ5 ἃ τουπα πυπιθοϑγ, οὗ πο ξσρθοεῖαὶ οἰρπποδηςε 

(ΙΣ,1). 
(14) ϑυπ-Μ ΌΓΒΠΙΡ αἶδοὸ νὶὼὶ5. ργοΟῦΔΟΪγ Ὀοτγον αἱ ἴγτοπὶ Αϑϑντία ; οἵ 1ἴ5 ἀδίδι!ς 

10 [Θτιιϑαΐθπὶ νὰ Κπον ποίϊπϊηρ ; 5εὲ6 2 Κιπρ 232,5.11. Τηδ ρεγϑιβίεπος οὗ πες 
(ογεῖὶρῃ οὐ15 ἀπλοηρ ἴπ6 εν 5 (τὴς Ῥγορπεῖ σρεακ ἀρραγεηῖν οὗ ΠΙ5. οντὶ {ἰπ|6} 

αἴϊεγ ἴῃς τείοσγπι οἱ [οϑίδῇῃ (621 Β. (.) 5 ποϊθννογίην. 
(15) Τπὲ Ηεῦτγον πᾶς: ἐἔφὲν ἂγὸ εἰγείγλιης οὐ (Ἰιῖογα ν, σομαηρ) ἑάδ ὀγαρμελ 

ο ἑλεῖν μοδϑ. Τἢϊ5 15 σοπΊπ ηἶν Θχρίδιποα ἃ5 ἃ τιαϊ ργοσεάιϊγθ, 845 ἴῃ σογίδιη 

σνργίδη ρϊσΐυγε (ΟΗΝΕΕΑΙ ΘΟΗ-ΕΊΘΗΤΕΚ, ΑὙ7γο5, ΡΡ. 137 ἢ). ἴῃ ψ πο τἴῃῈ ννοτ- 

ΦΠΙΡΟΙΞ (οὐ ἄφιἰ65) Πο]ά βοννετγς ἴο {ΠΕ6ῚΓ ποϑοβ ; δοςογάϊηρν ἴο ΘΡΙΕΟΕΙ. (δ γαμῖδελε 

“Ἰογίλιοωμσξιμμασ, 3., 571) ἃ 5 ΠῈΠΔΓ σογεπιοην οχίϑιεα ἀπιοηρ ἴῃς Ρεγϑίδης. ΤΠ 

ΠΟΜΈΓ ΟΥ Ὀγάποῆ νουἹὰ Ὀὲ ἴῃ 1Π|5 σ856 ἃ συπιῦοὶ οἵ ἵπε ἀεῖῖν, ἀεγίνοα ἔγοπὶ ἴγθο- 
Δ ΌΓΘΠΙΡ (ἐΛ ποῖθ τὸ οη ς. 6). 

Ουγ Π|υ5ῖγαῖοη. 5 ίγοπὶ ἴπε 

εἄρε οἵ «4 Ὀτοηζε ἀϊξῇ (ἰουπά 
αἴ [ἀΔ] πὶ} τοργεϑεμηρ ΜΟΠΊΘη 

ἀαπεῖπρ Ὀθίοτε ἃ σροάάάεϑς βϑραϊθά 
Οὐ ἃ ἴῃπτοπο, ΜἹΓΠὋ ἃ ϑδογιβεῖαὶ 

[40 ]1. Βιιῖ {ποῦ ἂὸθ ϑϑγίοιΚ 

ἀπο ες ἴῃ πὸ νὰν οἱ [τἢΠϊς 

᾿πϊογργοίϊδιίοη οὗ ΟἿΓ ρᾶϑβαρε. 
Τῆς ΗἩρῦτγεν νεγῦ σδη παγαάϊν 
Ὀς τοπάεγοα ημδἔέμρ (οτ, λοδά- 

7,6}. ἰἴ πηδδῆς σομάϊησ. Μοτγτε- 

ΟΥ̓ΡΕΙ͂ΑΝ ΟΚΒΗΓΙΡΕΚΕ ΟΕ ΑΠΟΝΙΘ ΗΟΓΌΙΝΟ νετ, πε σοππεςίίοπ γϑαμῖγεβ 
ΕἸΟΝΈΚΒ ΤῸ ΤΗΕ ΝΟΒΕ. Δ ΘΧΡΓέβδίοη οὗ δηρογ ογ αἰἶ5- 

σιπῖ οὐ [ΗΝ Ἢ 5 ραγῖ, ραγα]]οὶ ἴο 
άον ῥγοτοῦζεο μὲ 9 ἀηρϑρ; δῃὰ τἴ ἰ56 ποῖ Π{κεὶν τπαῦ ἴῃς Ργορπεῖ, δἴοσγ βηϊϑῃϊην 
Πϊς δοσουπῖ οὗ ἴπε Ιἀοϊαΐγίες, απὰ θερππίηρ Πὶς ἀδηιποϊαῖίοη, νοῦ] σὸ ὕ8οκ απά 
ἰηῖγοάυσε ἃ βίηρ!ε ἰξαΐῖιγε οὗ Ἰἀοϊαῖγου5. τῖυα]. Δάορίηρ ἴῃς οἱ [νυ 5 τοδάϊηρ 
1} Μοδὸ (ΟΥ ἨΟ5Ιγ 145), θα τοπαετίηρ σωμογάλ ὃν σίενελ ᾿πϑῖραα οὗ ὀγαηεᾶ (οΥ, 
σπαηρίηρ ἴ ἴο σογάλ, ΝιιπΊ. ΣΙ, 20, ρα δάζηιν, α΄ Τοαίδεονῖο ἐψύηρ), ὸ ἢᾶνὸ 8Δῃ 
ὈΧΡΓΟΘΒΙΟη παῖ 5 ΜῈ} ἱπῖο ἴῃς ςοπίεχ. Οὐ 9. όξ. 5; ἡἀπῖὸβ 4.1.0. Τῆς 
δἰ σπιπολίίοη ογοδήμ τομίγίς ἀπά ἴπθη ὀμώ οὐ», ἰ5 σίνοπ ἴο σωμογάλ ὃν Βδθ- 
Ὀϊηϊοαὶ ἐχροϑιῖοτο (Κιπιοῆι, δϑῃ1); ολ Ηογ. «544 1, 9. 70. 

(16) ΤἼηϊ5. βεπίδησε ἴ5 ρεγῆαρα ἂἃπ ἐγγοπθοιῖιβ πο )αἱ γοροῖτίοη ἔγοπι ἴπε [ο]- 
Ἰονῖηρ νεγβε (9, 1). 
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113 -τὐαῴεθυ» (Ἰοέεα οὐ δ πεβίεί οἐϑρέθνες.. 9,1-9 

ΠϊἸοίέα οκ Φβαρέεν 9. 

(1) ΤΙὰὴὶς ἰσ τοπάθσεα Ὁγ ϑδοΐηθ. ἰγαπϑίαΐϊογθ: ἠής υἱδίίαϊον οΥ ἐᾷ. εἷΐν 6.1 

αΡῥγοαεςεῆδός. 
(2) ϑιιρεγπαΐιγαὶ Ὀθίηρα ἰπΠ υπιδη ἰογπὶ (45 ἰῇ ὅξη. 1:8, 2), ἀρρηῖβ οἵ 2 

ς ΪηΗνΗ "8 ἀδϑίγισιίνε ννοσῖ (οἱ ποῖε οὐ {πά. 2,1); πε δἷχ τορεῖπογ ν ἢ τῃ6 σοτὶθς 
πιακα ἃρ ἴῃς γουηα πυπιΌ.Γ σόνεη. 

(3) ὅ6ε 2 Κίηρς:. σϑ,35; [|6γ. 20,2; {πὸ ἐχαςΐῖ οἰτυδτίοη 5 απ κηόνη, Ὀὰϊ [ὦ 

ἵνὰ5 Οὐ ἴπα ποῖῖῃ οἱάα οὗ ἴῃς δποίϊοσιιγε οὗ ἴῃς Τοπιρῖο, τἴῃ6. δα οὐ ννῆϊο τ 6 

Οὐΐοῦ σουγί 566 η15 ἴο παν Ὀθθη ογαϊπαγιὶν οηΐογεα (46, 9). 

ΙΟ (4) Εογ ἴμ6 ᾿ἴπθη ἀγθθϑ ννοῦῃ ὉΚΥ ρεύβοηβ οἱ βχαὶῖθα ροβίτοη, 5σεε ἤδη. 10,5; 

12,6. 

(5) Τῇε [1ηϊ- 

ἢοτῃ σομϊαϊηοα Ῥοτ]ὶ 
᾿ἴηΚ δηα ρθῃ5. 

15 (6) Τῇε ὈτοηζΖε 

αἰϊατ πιαὰν ἕανβ Ὀδθη 

οΪογ τη ϑοϊοπΊοῃ, 

85 ἴ 5. ποῖ πιθη- 
τ᾿οποα ἐμ ἴῃς δοςσοιηῖ 

20 οὗ ἴδ σοῃδίγυςτοη 
οἵ ϑοϊοπιοη β ἴθπηρία (τ Κίηρθ 6), οΥΓ 1π|5 οπιβϑίοη πᾶν Ὀ6 ἴπΠεῈ οἰτοῦ οὗ ἃ 

σοργῖδι; ἰΓ να πᾶν ἵγιδῖ 1 Κίηρο 8,64, ἰξ ννὰ5 ποῖ ἴαγρϑ, δίησς ἴπ6 Κίηρ πᾶ ἴο 
156 τ1ὴ6 τπηϊάἀαϊο οὗ {πῸ σουγί ἴογ ἢ ἀθα!σαίΐογυν βδογιῆςθα; δοσογαϊηρ ἴο 2 Κίηρβ 

Ι6,1το--τ6 ἰΐ νας. αἰτηοβῖ ὀπεγεῖν βυρεγβοάεα ὃν ἴμπε πεν βίοπε αἰΐασ οὔ ΑἢὰΖ 
25 (736--715 Β. 6.) ἴο Ψῃϊομ ΕζΖοῖκιοὶς. δἰῖαγ 15. ϑ᾽ ΠΏ} Γ (ΕΖΕΚ. 43,13--ἰ17}; 1 πονν 

δοοαῦ ποῦ οὗ ἴῃ αἱΐαγ οἵ Απαζ (2 Κίηρβ ζό, 14). 

ΜΟΒΏΕΕΝ ΟΕΚΙΈΝΤΑΙ, ἹΝΚΓΡΉΟΕΝ. 

(γ) Το σοὺ ἃ Παΐυγαὶ! δ ΘΩΒΥ 3 

ἷἶ ἤόγε. ἱπιἰγοάιςρα (ογπι ; 566 [οὔ 21,35; 

ΑΌΤΟΡΕν ; 566. ποῖρ | Ύ ᾿ 9᾽ ῳ Υ̓ Γ Κον.132,16, ἅς. ΤΙνο 

20 Οἡ ΣΟ,20ο. (ἀποῖῖοη οἵ ἴῃς πιδλῃ 
(8). Α π5ἰπιρῖε ν »,4 Φ᾽ Ο ῷ Ῥ: ἢ ἢ 6 ᾿πΚ- Πού ἰ5. 4 

σγοϑδ- αγκ οὗ ἴῃς ΠΊΘΓΕΪν ἴο τπηᾶτκ τς 

5ῆδρε οὗ ἴπεὸ Ρῆω- ἀπ π ἀπε αὐχεῖς; αι]. Τῆδ μὑτὸ- 

πἰοίδη ἰοιῖοτα ἔχ Χ, σϑάϊιγε δρρόατθ ἴο 
35 ας ἴο ἴπεὲ οἷά εἰϑῖοπη οὐ πηαγκίηρ ἃ πιδη ἢ {Π6 δἷρῃ οὐ πιγκ οὐ [15 

{π0Ὲὲ οὔ ἄειῖγ (ἡ ὅδη. 4,15), νης παν ἤαᾶνε Ῥέθη {πὸ οτὶρίη οἵ ἰαϊϊοοίηρ. 

ϑ5ε6 ὅν. Κ᾿ ὅμιτη, αἸμελῥ αμὰἱ ͵αρζίαρε ἵν δαγήν ἰγαόῤία, 0. 212 ἢ; ΘΤΑΡΕ, 

ΖΑΤ, :4,25ςοὔ. [Τῆς πιαῦκα (Ασα. τομμδῶ).4) βίνεη αἀῦονθ οΥῸ σορ οἱ ὃν Ῥτο- 

ίοϑϑοΓ. ΘΑσΗΑΙ οἡ ἢ ἸουγΠοΥ ἰη ϑυα δηα Δίεβοροίαπηϊα ἴονναγὰ τς ἐπα οἱ 
40 1879ς. ΤΠΟΥ ἅἀγὸ φηργανθα οὔ ἃ ἰαγρε δΐοπθ, πογίῃ οἵ τ6 στὰ ϊη5. οὗ δὴ οχίοπϑινα 

Ὀυ]Παηρ (ργοθαῦὶν ἴμε ἀρθεὲ οἵ 4 ὈΔ51:}1ς 4} ἴθ τπ6 ννεβίογη ραγί οἱ ἴῃ6 ν] Προ οὗ 

Αὐὐ-Ηιπᾶνᾶ, οα τῇς ννεϑίοσῃ ὕαπκ οὗ ἴπε Επρῆτγαῖος, 58 οἵ Αἴερρο, ΝῈ οἵ 

Β4]15 (ΒΑΓΡΑ 5505). ΤΠ τυΐπα οὗ Αθὰ-Ηδπᾶγᾷ 5εοπὶ ἴο Ὀς γοπηηδηῖβ. οὗ [Π6 δηςίθηΐϊ 

εἰν οἵ Ετγαρίζαᾳ (οὐ Ἐγγαξίσα, Αϑϑνγ. ““γαξίφ) νν}ιο ἢ 5 πιο πὶ οηθα ἴῃ τη. Ταϊπλὰ 
45 (.1»γ,ρ12), αἶϑ8ο ἴῃ πε ἱπβογιρίίοης οἵ ΤΡ τ - ΟΊ] σοῦ 1. (ἀθουῖ ττοὸὺ Β. 6.}; 8566 

Αἰδεογας οὐ ἐλο }α5 3, νο]. τ (Ἰοπήοῃ, 1888), Ρ. 113,1. 64 απά οὐ Ερ. ϑασηάῖῦ, εὴδδ 

ἦμη ϑνγίον μηα Π͵ρεοῤοίαμίοι (1.εἰρχΖὶρ, 1883), ΡΡ. 119. 134. 136.--- ΠΡ. Η.] 

(9) 8εε ποῖβ τὸ οὔ οπαρίοσγ 8. εγεπηίδῃ ἀπ ΕΖοκίεὶ σἰγοπυοιὶν σοπηραῖ ἴῃ6 9 

ΡοΟρυΪΐαγ Ὀε]ϊεῖ ταὶ ἸΉΝῊ νουὰ ποῖ ἴθανε βϑγαϑῖ, ινπαΐθνοσ. 115. ίαι 5. (6 Γ. 

50 ἢ,4--15) --- Ὀδ]οΙ ψηΐϊοἢῇ νὰ ἃ παίιιγαὶ τορος οὐ τἴῃ6 απείεηξ σοπςερίίοη οὗ 
[πε τεϊαϊίου Ὀεΐννθε τπη6 Ὠεν αηᾶ Ηἰβ ρεορίο. Τῆς Ὀοάν οἵ τῆς παϊΐοῃ ννὰϑ 

γεῖ (4γ ἔγοτῃ σομηργοπεηάϊηρ ἴπΠῸ πιογαὶ δἰάε οὗ γε] σίοη. 
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10,2- 9 -“ἰαθεθ.» (Ἰοέεσ ὁπ δ ξεβίεἴ «Θνθονιο-- 114 

(Ἰοέεα οηα. Φβαρέεν τὸ. 

(1) ἢ 1ῃ15 σπαρῖοσ οἱ ας. 1. Ν. τ Ὀγοακο ἴῃ6 σοπηδοίίοη Ὀεοϊνθθη 9,11 

ΔηΔ 10,2, αηὰ Ὀεϊοηρε Υ ᾿ἰἴΞ σοηπίοπῖς ἴο ἴῃε ϑδϑοίίοη νν. 9-: 22; δεῖ ἰϊ ἰ5 αἰ Πῆ- 

οὐ ἴο βηά 4 ρἷαςς ίογ ᾿ἴ ἴπογο, δπὰ ἰὶ ἰ5 Ὀοῖῖοσ οπιῖθα. [τ Ἄρρθαῖξ ἴο 4551:1ΠῚ6 
τῃαῖ ἴῃς Οἴου πᾶς γεϊυγπεα ίγοπὶ ἴπῸ {Πγοϑῃοϊα (9,3) ἴο ἴῃς. σπῃογυὺς; οὐ [ἢ ϊ5 
Ροϊπῖ 566 Ὀεϑῖον, ποῖδ 6. 

(2) Τῇε Ηροῦτγεν νοτὰ (χαρά, 4( οοἸἰϊδοῖϊνε ἴθγπὶ) ποῖα γοηάογοα εἐλαγοΐ 
ΠΊΘΔΠ5 ὈΓΟΡΟΥ͂Υ 7,455 (ΟΥ σγείϑηε) ΟΥ̓ τυλεεὶς, «ἃ αἀἰϊῆογθηῖ νογὰ (οἱ) ἰογ ὡυλεεοῖ 
ἷ5 5664 ἰπ ος. Σ.2. Τὸ τϑηάρφυ ἴῃς ἰὈΥΠΊΕΓ νογά 845 [Πογα]ν Ἂς ροϑϑιῦϊς, δηὰ αἵ 

1π6 σάπια {{π|6 ἀἸ5Έ Πρ 5} ἴῃς ἵννο ἴογπιϑ, νὰ τρῃϊ ἰγαηϑίαῖο ἴΠῈ6 ἰογπηοσ (ραΐρά) 

ν τυλῆγῆηρ τυλεέες (ἃ5 ἘΝῚ), οὐ τυλίγέρν, οὐ τυλεεσογξ,, Ὀμυῖ, ἃς. ἴπεῸ τοίθγθηςσθ 

ἷ5 ἴο ἴπΠ6 ον νοῦ ρατῖ οὗ ἴῃς ἐλαγίοί, ἴῃ1|5 ποῦθε σοπιποη ψογαὰ πᾶν Ὀ6 ἐπιρίογεα. 
ΤΠΘ 8ᾳπ|ῈῸῈ νοταὰ ραζράξ ἰΞ υϑροαὰ ἴῃ 23,24; 26,1οὸ οὗ ἴῃς ΑΞϑοντίδαπ δηα Βαῦγ- 

ἰοπίδη ννδι-“πατοῖβΌ. ἴπ ἴπ6 υδὲ οὗ ραῤσάξζ ἴῃ ΟἿΓ ρᾶϑϑαρο ἴπογε πᾶν Ὅε 8Π 
αἰυδίοπ ἴο ἴῃ6 τυὐλέγωσμα, ἴθ ΜΏΙ ἢ 5θηθε ἴπε ἴογπὶ οσουγα ἰη Ῥς. 77, 18; οὐ 
5. Κ, 28. (οιπίραᾶγε Ὀεΐον! ποῖθ 13 (ρ. 115, . 12). 

(3) Τῆς Οὐδγμὸς αὐτὸ ἤθτο ᾿πίγοάυςεα (85 ἰπ 9. 2) 'νπουΐ Ἔχρίαηαίίοη ; Ὀδῖονν 

(ν. 20) ἴμεν δἂτὲ ἰἀθημῆοαά νὰ [6 Οεαδεγές οὗ ς. 1. Νπηθ δηά τπἢϊπρ ψ ΓΟ 
ἀουθῖεςς (ἀπ΄ ἴο ρῥυγοϑῖς (πὰ ργορϑῦϊν ἴο ρεορῖθ) ἔγοπὶ ἴῃς ἤριυγες ἴπ ἴῃς 
Ταπιρίθ. νμδῖ ἴῃς ίογσπι οὗ ἴῃε ποτ οὗ ἴῃς Τεπὶρῖὶθ νὰς νὰ ἐο ποῖ Κηον, 
Ὀυῖϊ ΕΖοκΙΘΙὶ πᾶς ργοῦδῦϊν ἤογα πιοαϊβοά 1. 

(4) Εοτ ἴπθ εραύς 97 γε, 5566 σ,13; ἰὴ ἴ5. 6,6 ἴῃς 5οθπα ἰς 'ἰπ ἴῃς Τεπιρῖο, 

πᾶ τπ6 οοδὶ οὗ ἢγο ἰ5 ἴδκθῃ ίγοπιὶ ἴῃ δἱϊαγ; ἤόσὸ αἷςο ποθ τῇδ ὯὍε δὴ δϊαγ 
Ὀεΐνοοθη ἴπΠ6 σποσαῦς. Οὐ εν. 6,9; 8, 5. 

(5) Α 5δϑςοπὰ νιβίοῃαδϊὶ γοργοβθηϊδίίοη οὗ ἀδϑιίγυςϊοη (566 9, 7). 
(6) Τῆς οδ]εεὶ οὗ ἴπε6 5σἰδϊεπιεπὶ (ν. 2) (αὶ τῇς Οπεπιῦς νοῦ οἰδπάϊηρ οἡ 

1ῃ6 βοιϊῇ (Πρῃῖ) ο'θς οὗ ἴῆε Τοπηρῖὶθ ἴα ποῖ εἶφασ. Δ΄. 4 δϑϑιπΊες ἴῃπαϊ τῃ6 

Οἴοτν νὰ οπ ἴπθὸ σπογιῦβ; ψ͵6 ΠΊΔΥ ἱπίοσ (παῖ ἴἴ ΠπΠδὰ πιονεά πος 9,3, ἱπουρῇ 
ὯΟῸ δυο πιονοπιοηΐϊ ἰ5 πιοπιϊοηδα, ἀπά ν. 1 νὰ ρεογῆδρα ἱπβεγῖεα ἴο ἱπαϊοδῖα 

τῃϊς σἤδηρο οὗ ροβϊοη. ΤΠ αἰ βησ Υ αἰσξαρρεοαῖς ᾿Γ νὰ ἴᾳΚα ἴῃ6 ἢγοι οεἴδιυπο 
ἴο Ὀ6 4 τορϑιτοη οὗ 9,38, απὰ (Ἑοπαηρίηρ ἴπε ἴεχῇ) τοηάογ: λζωσ ἐλεὲ Οονγ 

ΟΥ̓ ΣΥΨΡΑΗ͂ «ἀαα γίδορ» ,γρη δὲ Οπεγμὸς ἰοὸ {Δ ἑδγοςλοία ο7Γ ἐλῸ λομδο. 1{ τῇῃϊς 

σπδηρε οὗ ἰοχῖ 5θὸπὶ υηννατγαηϊθα, νὰ πλιισῖ ΞΌρροΚΟΘ, 45 ἰ5 βσαϊὰ δῇονε (Ϊ. 5), δὴ 
Ὀππιθητοηεα σπδηρὲ οὗ ρΐίδςδ. 

(γ) ΒΥ ραρϑίπρ ἴο ἴῃς. Τεπιρῖίε ΪΉΝΗ ἀθοΐατος ΗΙπιβοῖ Ἰογὰ οὗ ἴπαϊ Ποιι56, 
Δηα ᾿ἴ ἰ5 ἴῃῆιις, ἃς σοά οἵἁὨ ἴσγδεὶ, {παῖ Ηδ Ἴσοπιπηδηᾶς {πε ἀδσιγυςτοη οἱ ἴδ εἰῖγ. 

(8) Α ἀουδί} νοῦϑο, ἀρραγεηῖν 4 ννϑᾶῖκ ἱπιιαϊίοη οὗ Σ,24. ΤΠς ἀϊθδίδηςε 

ἴο ἴπε ουΐϊεῦ σουτγῖ οσουϊὰ ποὶ αν ὈΘοΠ νον στεαῖ, ΠΟΙ ἄοοβ ἴἴ ἄρρϑδσγ πον 
ἰϊ να Κπονῃ ἴΠαὶ ἴπῃ6 σουπά νὰ5 πεαγὰ ἃς (δγ 845 ἴο ἴῃδαὶ ροὶϊπί. ὙΤῆθ νοῖβὲ 
5Ποιυϊὰ Ὅς, ρογῆδρϑ, οπιῖῖοα. 

(9) Τπε Ργορῆπεῖ ἀδϑογῖθες ἴθ ἀεῖμ!} {Π|5 ργοσθάμυγε, 50 δῖοι] ίογ ἴῃς εἰϊν; 

ἢὯ6 ννῖϑῃες ἴο γοργοϑοηῖ ἴἃ 45 ν᾽ 5 “ὉΠ ρογαῖς ας. Ὑπὸ Ηεξερτγεν ἰοχὶ βδγ5 

τ1παῖ 4 σπεγὰρ ἴοοκ ἴπ6 ἥτε ἡὡπᾶ σαν ἴἴ ἴο ἴῃε πιαη; διῖ τπΠ|5 ἀοος ποῖ ἄρτϑα 
ΜΙ πὸ σοΟΠΙΠΊΔΠΩαῖ 45 σἰδαϊθα ἴῃ νν. 2:7, δεοσογάϊησ ἴο νι ἢ τΠ6 πιαπ ΠἰπΊ5 ΙΓ 

Μὰ ἴο ἴακε ἴἴ; ἰἴ ἰς. Ὀείίζογ, τπογοίογο, ἴο οπιῖ ἴῃς τοίογοποθς ἴο ἴῃς ΓὉΠοπιῦ, 

ΜΊ ἢ ννογα ρογπαρς ἱπϑετίεα ἴο ἀνοϊὰ ἴῃς πιαπη᾿ς ἀρραγεπί ἰγσγθνογεησε ἰπ οηΐεγ- 

ἱην ἴπε ἀγϑὰ οἱ ἴπε αϊνῖπθ σπαγοῖ. 
(1ο)ὴ Ν΄. 8 οὗ ἴπὲ Ηεοῦτγον ἴοχῖ ἰς ϑυροίδηταΙν μίνθη ἵπ ν. 2ιὉ. [τ ἰς. ἤεθγα 

δαἀαεά ἴο ἐχρίαϊπ ἴῃς δςῖ οὗ ἴπεὸ σῆεπιῦ τείοττγοα ἴο αὔονο; ᾿{ τῃαῖ Ὀ6 οπηῖοά, 
1Π|5 νθῦβθ σπου] Ὀὲ αεϊεῖςά. 

(τ) δίευθβεος 9-.2ὦ (ἀεδογιρίίοη οὗ τπε6 (Πογιιθ9) ἅγὸ ραγᾳῖ]ε] ἴο Σ.,15-- 21 

(ἀφξοεπρίοη οὗ ἴπε6 Ογοαΐυγεος οἵ ἴπε σῃεῦαγ). Τὸ βδϑοΐίοη νν. 9--ξ17 ἰ5. οπητϊρα 
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115 -αἰρϑεθ (Ἰοίεσ οὐ χεβίεῦ ἀχοθθϑιις-- 1Ο,12-- 20 

ΌΥ 5οπΠΊ6 ϑοῃοΐδβ 845 ἃ δοῦθαϊὶ σορὺ οὗ ἴπε ράδγδῖ]θὶ βϑοίΐοη ἴῃ ςΟ Σ, απὰ Πογα 
ουῖ οἵ ρίαςθ. Οη 1ἢΠϊ5 ροϊηϊ 566 ποῖβ οἢ ν. 20. 

(12) Τῆς τοχί οὗ ν. 12 5Βῃουϊἃ 6 455] Ππη)}αἴθα ἴο 1παΐ οὗ Σ, 18, οὐ νῆϊοἢ 566 
ποῖδΣ. Τῇ τείογθμοθ Ὀεΐηρ ἴο ἴπ8 6615, 6 πιοπύοῃ οἵ Ὀοάϊε5 δηὰ ννϊηρϑ ἰ5 
ἱηαρργοργίαῖθ. Αποῖποσ ργοροβεα τγοδάϊηρ, ἰο] νην τ Κίηρβ 7,33. 324, ἰ5 : σμάᾶ 

αὐ ἐλεΙῦ τῤοξός αμπα ἐλεῖγ ,οϊζοες μα ἐλεῖ»γ ὀδιραῦς αμα ἐΛΟΙΡ τρια ον οί τύϑγὸ 
“μὲ ἄς. 

(13) ΨΥ τ ννα58 ἴπουρῃϊ προόϑϑαγν ἴο θην ἴπΠ6 τὐλεσὶς (ΗΘΌ. οὐαρρῆ»:) 

νὴ τῆς εἐλαγίοέ οὐ τυλίγίογ (ΗΘΌ. ρσαζράδ; 566 αὔονϑ, ποῖ 2) 5 αἰ βῆσυ!τ ἴο 

δχρίαϊπθπ. Τὸ ἴπ6 ἰαῖῖθγ τῇδ παν Ὀδθη αἴϊδομεα βϑοπὶθ βσθῆθε νης ἢ αἀοος. ποῖ 

ΔΡΡΘΑαΓ ἰπ {πε ἴἰοχῖ. [ἴἴ β5θθπὶ5 ἴο Ὀ6 σοηποοϊοα ν ἢ τῆς ΟΠοπ 5 45 ἴπ6 οὐχρρῖ» 
ἢ τῃ6 Οτοδίυγοβ. [ὈῬὈογῆαρα ἴῃς Ργορῆδθῖ πιθαηΐ ἴο ἱπιπιαῖθ ἴπαὶ {πὸ τὐλῆγ 

τυϊμαἱ ἴα ἸΗΝῊ᾿ 5 οπαγίοῖ (ο΄ 5. 1:8, το); π6 [Πογείογε ἰαῖθς. ἴπαὶ ἢθ πραγὰ ἴῃς 

τυλεοὺς (ἴῃ σμαγίοῦ) σα! θα τυλῆγέθῦς (5866. ποῖθ 2).--- Ρ. Η.] 

(14. ΝΝ. τ4.1τ5 οὗ πε ΗθΘΌΡ. ᾿πἴογγυρὶ τῆς ἀδδογιρίίοη οὗ ἴῃ6 ψῃεεῖβ, απὰ 
ὈδΙοης ὑτορεγῖὶν νἢ νν. 20. 21, οὗ νης ΠΟΥ 5666πὶ ἴο 6 ἃ νατίδηϊ γϑρϑιίτίοη. 
λνΥε πῖρηϊ βυθϑίταϊθ ν. 14 ἴογ ν. 218, Ὀυϊ ἰἴ 566ΠῚ5 πιοῦα ὑγοῦδ Ὁ] ἴπαῖ ν. 14 5 

ἃ φίοββ. ἴο ν. 21. Μοίξονεοσ, ἴῃς. μεθ οὔ ἂρ ον οὗ 1,10 15 ἤοῖε τορος Ὁγ 
ὕες οΥΓ α Οὐεγμό, ἂὰ ἱπιργοῦθαῦϊε δχργοϑβϑίοπ, δίησε ΕΖοκιθὶ ρῖνεβ πο ἱπιπιαίΐοη 
παῖ ἢῈ τεραγάς ἴπεὸ σῇογι 45 ἰάθητοαὶ ἢ 8η οχ-ίδοθα ἢυπαη ἤριγαο. [ΠὨῚ ῖΠπὸ 
νοῦβα Ὀδ6 τρίδ πρα, ος βῃουϊὰ ργοῦδοϊν 6 βυρδιτυϊεα ἰογ Οἰογμό. 

(15) Τῆς νογὰς μον δε εῤῇγιέ ο7 ἐμὰὸ Οὐεαέμγε τας τη ἐδθρε νοῦ ὑτοῦδΟΪν 

Ἰηϑογιοα [ΓῸΠῚ Σ,20 ὮὉΚΥ 8 5ςγῦρ, 5ἴ'ποθ ΕΖϑκὶθὶ ἄρρθαῖβ ἴο ἀνοϊὰ πιδοητίοπη οἱ τῆς 
ΟΥραίμγο 1Π1 ἣΘ ᾶ5 ἤηϊσποα ἢὶς ἀσφοογρίοη οὗ ἴπεῈὸ ποτα (ν. 20). 

(16) Ϊηνη ἴδεανθὸβ ἴῃ6 Τεπιρίς Ὀγ ΗΒ υδι14] ννὰν οὗ ἴῆρτεϑβ δηα ὄργθϑα, ἴῃ8 

δαϑδῖ ραῖθ (44,1--3). Τῃδ νίϑίοπ οὗ ἴῃ6 ΟοΥν τδαρρθαῦβ ἰῃ ς. 43, ἤθη [νὴ 
Θηΐοτα ἴῃς ποι (ἰῃαῖ ἰ5, ἴῃ 6 δηποίοσυγε οὗ ἴπ6 Τοηιρῖ6) ὉῪ ἴῃ6 ϑαπια σαῖς (ν. 4). 
Ης πον βίδησβ ἰβδεοίϊηρ ἴπε εἰΐγ, ἀπά νγὰὲ ὄχρϑοῖ 4 γεροῦί (Τκ6 {παῖ οὗ 9, 11) ἴτοπὶ 

[πὸ πηᾶη οπαῖροα ἴο Ὀυτη ἴῃ6 εἰν (10,2.6), Ὀυϊ ποῆθ ἰ5 τϑοογάθά. Τῆς 
ΟΠ σϑίοη πιᾶῦ πᾶν Ὀδοη ἱπϊθητοηδὶ (1 Ὀεπρ ἴακθη ἴοσ ρταηιϊθα παῖ τη ογάθγ 
ννουϊὰ Ὀ6 σαγγιθα οὐ), οὐ 'ἴ πᾶν Ὀ6 ἀ6 ἴο δοῦρα] οὐγοῦ. 9566 ποῖθ οἢ :σ, 23. 

(17) Ο. τὸ ἰ5 ἴπ6 ταργοάιοϊοη οὗ ς. Σ, Ψ]Π βοπια αἰβεγεποθς οὗ οτάἄφγ: ἱπ 
ΟΣ νὰ παᾶνο ἴπο εἱουά (ν. 4), ἴπ6ὸ γραίΐιυγες (νν. 5-- 4), ἴπὸ ννῃθοῖς (νν. 15 -- 21), 

1ὴ6 τπτοπο ἀπά ἴπ6 ίοσπηῃ οὗ [ΙΗΝῊ (νν. 22-- 28); ἰῃ ς. ΣΟ (αἴονγ ἴπε ίοπῃ οὗ 

35 ΙΉΝΗ πα5 Ὀδοη ρίνθη ἴῃ 8,2) ἴπ6 ΟἸογν (ν. 4), ἴπὲὸ σῃογαῦο, ᾿πἰγτοάιςεα ννΠἢ- 
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ουἱὐδ ἀοϑογιρίίοη (νν. 5. -- 8), ἴα ψνῇῃεοῖὶς (νν. 9--ι8), ἴπ6 σπογυῦς (νν. 21. 22). 

Τῆς Ρτορποῖβ ρυγροβα ἰ5 ἴο δχ δι ΝῊ 5. ἀσίογπι παιίοη ἴο ἀδϑίγον [γι 5416 1]. 

ἩῊς ἤγοι ἀδοογιῦθς ἴῃ6 ΤὭῆδορῆαην ἴῃ (Πμαϊίάθα, ἴῃ ογάθυ ἴο δῇον ἴπαῖ ἴπὸ σοά 
ΟΥ̓ ἰϑγαοθῖ, βδιρροβθα Ὁν ἴῃε ρϑορῖθ ἴο 6 ᾿πβαράγαῦὶν σοππροοῖθα Π Θ για 6 ΠῚ, 
δὰ Ἰοῆῦ Ηἰὄ απ. ὙΠπεοη 6 ροτγῖγαγε ἴῃς αἀδθοίγυςνε αν πα ργόβθησε ἴῃ {πὸ 
Τοπλρῖίθ, απ ἀδοίαγες ἴἴ ἴὸ ὍᾺ6 ἰἀεοηιςαὶ ἢ ἴῃς οἴποῦ. [Ιτ 15 πιοαηΐ ἴ0ὸ Ὀ6 δῃ 
ἱπηργοϑϑῖνε ἀθοϊαγαϊοη οὐ ἄοοπι. Τῆς Ὀοττονηρ οὗ πιγαίΐογίαὶ ἔγοπὶ Βανγίοπίαπ 
ΘΟΌΓΟΘς δηά 1πΠ6 τορεῖ το ἀγὸ Ὁοΐῃ ἴῃ δοσογάδποθς ἢ ΕΖΟΚΙΘΙ 5 πιαπηςγ. Βιιῖ 

ἴΠπεγ 5 δηοΐῃον γόαβθοη ίογ ἴῃς τεροϊπίοη: [6 Οεαΐμγος οὔ ἴῃ σῇεραγ πὸ 

ἀθοίατος, ἤθη ἴΠῸΥ ἀρρθαγ 'η ἴῃς Το ρ]-σουτγῖ, ἴο ΡῈ Οὐόγπός, ---- ἰογπ5 ἀϑϑοοσίαϊθα 
ἢ ἴΠ6 ἸΠΏΘΥΓ ϑῃτηθ οὗ ἴπὸ Τοιρὶς (τ Κίηρα 6,22): ἴπΠ6 πτοβῖ βασγεα ργθβϑϑηςσο 
ἢας ἰοῦ τῆς ογαςῖΐθς δηα ἀδθραγίθα ἴὸ Ὁ ῃαϊάθα. ὉὙπὸ οτρῖη δπα πιοδηϊηρ οὗ [ἢς 
νογὰ Οἰογμ αὐτὸ ἂς γεῖ ὑπκπονη. ϑοϊοπιοομ᾽ 5 ποῦ αὔὰὸ ρυδγαάϊδης οὐ ἴπῸ 

ἱπΠῸΥΓ δῃγίηθ, δηα ἴῃοβο οἱ ἄδθη. 3 ἅγὸ ριλδλγαϊίδηβ οὐ ἴῃ6 βαςγθο σαγάθφη. Τῆς 
Ργορῃοῖ ἄρρθαῖβ πιογοῖὶν ἴο εἱαρογαῖθ [πὸ οἱάθγ σοηῃσορίίοη ἴῃ ἰάθη νπηρ 5ο]ο- 

τιοη᾽ 5 ποῦς ἢ ἴπ6 σοπτροβιῖα ἰοσπι5 σῇ 5. ἱπιαριπαίίου Παα σοποίπιςϊθα 
ἴῃ Βαργίοηϊα. ΗἾ5 Τοπιρίο- Πότ (4Σ, 18) πα5 οὴἷἱν ἵνο ίασθϑ, αηᾶ ϑοϊοπιὺῃ 5 

Πα ρϑύῆαρϑ οἷν οὔς ίαςσθ. Τῆς Οὐδγμὸ 56θπὶ5 ἴο ἤανθ Ὀόθη ΟΥΙΡΊΠΑΙΪ 4 50Ὁ- 

οτάϊπαϊς αἰνίηα Ὀοίηρ ννἢο δςἼοϊορα ἃ9 σιιαγάϊδη οὐ ϑβαςγεα ρίασος απᾶ δἃ5 Ὀθαγοσ οἵ 
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ΣΙ, 1--τό -οφθεέθυ [ϊἸοέεσ οἡα ἀτεβίεῦ “«εοις-- 116 

τὴ6 ἀϊνῖπε ἴπγοῆθ οὔ σπαγιοῖ (οὶ ποῖθ οα 5. :ϑ. τὸ δηᾶ δὔονθ, ποῖθ 13; 566 

αἶδο ποῖθ 16 οἡ εδαδρῖοσ 28). 

(Ἰοέέεσ οκ Φβαρίεδν 11. 

(1) ἃ ιτδιτὰ νἱϑίοη οὐ αεοιπιςίίοη. ὙΤπὲ οὐΐέεῖΓ δαϑδὶ ραῖθ να δϑρϑοία! ν 
βδογεὰ (44,2); [ΝῊ ον γεπιδὶπα οὐϊδϑιας ἴΠ 6 ν4]]. 

(2) Α τουπά πιιπιῦοσ. ΤΧΧ ας σόομέ ἐτυσμίγουο. Δ οῖμογ ἴΠε5ὲ ἀγὰ ἴῃς 

584π|6 ἢ τη ἐσεπμέγ-μοο οὗ 8,16 ἴ5 ὑυπορτίαιη. Τῆς ἵἴνο ΠπΊὲῃ παπιεά δγὸ ηοΐ 

οἴμπογν ϑο Κπονη. 
(3) Ταῖ ἰ5, νναῦ, ποῖ ρεδςσθῇι οςσσιυραίίοπ, ἰα οὐγ ῥργεϑοπὶ δῇαδϊσγ; νὰ δὰ 

ἤογὸ δηὰ πιιιςῖ ἤἥρῃῖ τ οὐ Τῆς ν4]ἷὶῖα οἵ τἴπεὲ εἰν νουϊά ρὑγοΐθοες ἴπεπὶ, ἴπὸν 

1πουρῆϊ, ἃ5 τὸ οσαϊάγοη ρῥγοΐθοϊβ ἴπε βἤεςῃ. Ὑπὸ νῖ-ραγῖγ, πεδάθαά Ὀγ σἼθγίδί π 
ὈΓΙΠςε5. δηᾶ ργορπεῖβ, Ὀο]Πονοα τπαῖ ϑυςσθϑϑία! αἀείοπδε ννὰ9 ροϑϑῖθϊο ; 566 |6γ. 
26.8; 27,16; 28.111; 22.3; 38,4; οἱ ἴῃς οἴορε οἵ πε εἴν ὃν Τιῖι5. (70 Α. ἢὉ.). 

Θυοἢ ἃ Ὀε] ΙΕ σϑοπὴα ἴο υ5 πιαάπεέσϑ, Ὀυϊ ἴἴ 14 ποῖ 50 5δεὸπὶ ἴο ἴῃς 6 Γι5416Πὶ 
ΑΥϑιοσγαςν πα ρεορῖίθ. Τῆς εἰν ναβ, ἴῃ ἰαςῖ, 5ἰγοησ, δηα οἱοοά ἃ 5ερε οἵ 
εἰρῃϊεεη πιοηῖῃς. Οὐ ΒΙΙΕΚΒΕΟΚ ἴπ 6 ]οῆπα Ηορκὶπβ (οπιτθιτ πη ἴο 

Αϑοντιοίοσν, νοὶ]. 3 (1898), Ρ. 166. 

(4) Τῆς ἴογπὶ “Ρ17,1] βοοὸπὶς ἤθγα ἴο Ὀ6ᾺῈ υϑρὰ ἴπ ἃ βδοπηονῃαῖ αἸἤεγεπὶ σθ πο 

ίτοπιὶ ἱμαὶ οὗ 2,2 (ὧοη ΜηϊοΠ 866 ποῖθ) δπᾶὰ σσ, '. ὙΠοόγα ᾿ἴ 5. ἃ Ὀεὴρ νῇο 

ὀχοῦῖς ρἤνϑισαὶ ἴοτος ; ἤοῦὸ ἴ ῖ5. δὯῃ ὁποῖρυ Μὴ μιδξ οὐ ἴῃς Ργορδεῖ, ΟΥΓ ἃ 
ἀϊνίπο ργέβοποθ ὑΠισἢ Π115 Πἰς σου]. Οὐ 1 ϑιπ).. σοῦ, το, 'Ὥθτγο τη βριπῖ οἱ σοά 

ςοπλὲβ οἡ ὅδιι!], ἀπά ᾿ς (4115 Ἰηῖο ργορποῖις ἐσβίασυ. ι'ε αν ἤόγὸ [6 54ΠὶῸ 
ϑέπογα] σοπορρίϊου ---α αἰνπε ΟΥἜ5επι-ἀϊνίπε Ὀείηρ ἴακεθϑ ροβϑοβδϑίοῃ οἵ ἴδε 

ΠῚΔ --- Ὀὰϊ τἴπΠῸ γόϑυϊο 5. 4 γεἤοοῖινο, ποῖ 8η δοβίδις οἴαῖθ, απαὰ ἴῃ6 “έγίζ ἰ5. ΠΊΟΓΟ 

ΠΘΑΓΪΥ 4Πε4 ἴο ἴῃς Ὀείηρς οὐ (σοά. Α 517] οἰοσοσ δ᾽] Ὦπος οὗ ἴπεῈ ἵν Ὸ ἀρρθδγϑ 
ἴο Ὀδ6 ἱπάϊςαϊοα ἴῃ οὶ 2. 28, ἡἤεγὸ ἴπΠὸ βϑριίτϊ 5 αἱ ἴο Ὀ6 ῥομνγραῖ οἱ, 45 ἵ{ τἴ 
ΓΕ ἃ ραγῖ οἵ σοῦ 5 ὀββθῆσθ οὐ. ἱπουρῃϊ. ὙΠοθο ραϑθᾶροθ 5ῆονν ἃ πιονοπΊθηῖ 
Ανναν ἴτοπιὶ ἴπε οἱά ἰἄδὰ οἵ τπὸ 521,12 Ἂ5. ἂπ ἱπάθρεπάθηϊς Ὀείηρ.---ἰῃ 26, 26 ἴῃ 
ἴθγῃ) Ππιθδη5 ἴπΠ6 ΗΝ μι 1,α. 

(5) Τῆῇοβε ψΠὸ Παά ἰδ] ]θπ ἴπ ἴπε ἀείθπος οὗ τῆς οἷν. 
(6) Τπε Ρχγορῃεῖ ἤφγοεῖν στη τἴπὸ ἤἥσιυγο ἀραϊποῖ ἴπΠῸὸὶ νι ατ-Ιελάεγβ : οἠΪν ἴΠῸ 

ἀρδά νὶςῖπι5 οὗ ἴπεὸ νναγ- ροΐ ον σῃοι]αὰ γοπιαῖη ἴῃ ἴῃς εἰν, ἴῃς ἰοδάογα “πουϊ]ὰ 

Ὀ6 ἴακεη ουἱ ἀηά 5Ϊδ!η. 

(7γ) ΤὙπε πεδαφιαγίοτ οὗ ἴῃς Κίηρ οὐ Βαδνίοι, [6γ. 52,27. ΧΟ 11.12 ΔΓ 
ἰδεκίπρ ἴῃ τῆς λ΄ αἴσῃ Δί5 οἱ ἴπεὸ ατεεκ ΒΙΌΪΕ, ἀπ πᾶν Ὀὲ ἃ βογραὶ ᾿πβογίίοη 
ἴο Ροϊηΐῖ ἴπξ πιογαὶ αἰτίης αν. 

(8) ΩΣ 9,8. Διῃν Ρεϊαῖίαι οηἷν, δπα ποῖ [δα Ζαηίδῇ, 15 ϑἰαϊη ἰς ποῖ ἀρραγϑηῖ. 

Τὸ 9αῖη πιᾶῃ Γοργεϑοηῖβ ἴπῈ τναγ-ραγῖν, αηα ἴῃ σοπεσγαὶ ἴΠ6 ἀἰσδοθεάϊεπι οἸπηεπῖ 

οὗ {πὸ παῖίοῃ. 
(9) Τῇε τερειτοη οὐ ἐάν ὀγοίδγοη 5. Ἱπργο 416. 

(το) Τῆς ἘΒεςεῖνεα Τεχῖ γεδᾶς: 4246 γμοη ο7Ὑ7 ἐάν γεαρηε δήϊον, --- ἃ σἴταηρο δηᾶ 

ἀϊθῆσυ εἐχργοϑϑίοη, ρεγῆαρο ξ ἴῃν ἄιρδρριοη (566. [,᾿ν. 25. 25). Τἢς ({γαῃϑ τη 

ἤεγθ ρίνε) γα] γος. ΟΪν ἃ 5 ηϊ σπαησε ἴῃ τἴπεὸ Ηεῦτγεν ἰεχῖ δα 5 βιρροτγῖθα 
Ὀγ ἴπ6ὸ ἀτεεκ ΒΙΡ]6. 

(11) ΤῆΘ βοά νὰ πεῖά, ἴπ ἴπε οἷά παίίοπαὶ τε]! σίου, ἴὸ Ὅς αἰϊδοπεά ἴο {πε 

Ἰαπάὰ (1 ὅ.πὶ|. 26,19; 2 Κίπρ 5.17), «πὰ ἴπ5 Ὀαπιϑῃπιεπῖ γοπὶ (δηδδη (ἴοὸ 

ΟΠμαϊάφα, ίογ Ἔχαπιρίο } ννὰ5 ὀχοϊβίοη ίγοπὶ [ΝῊ πα ίγοπι ρὑγορογῖν -τσῃῖς ἰη τπὲ 

ἰαπὰ ; ἴπῆοξὸ πὸ γοπηαϊπο οἡ ἴπ86 501} νουἹᾶ τΠ6π 6 5οἷΪθ ροββϑόβϑϑογθ οὗ ΙΉΝΗ 

Δ ηἋ οἵ 411] τ1παὶ Ηὀ Πδᾶ γρίνϑη ἴπὸ παίίοη ; ἐλ Γτ. Σσς 24. 

(12) Πέπίαὶ οὗ ἴῃς οσυάθ ρορυΐαγ νον; ἸΗΝῊ ΜῈΠ 6 4 βαποίπιασν. ἴο Ηἰβ 

ρθορὶε ἐνόη οὐ (γοῖμη 501]; ΗἸς5. ργόβοπος ΜἹΠ ΡῸ ἴο τπὸπὶ 411] τπαῖ ἴῃς Τοπιρῖο 

ν 85. ΤΠι5. τονο τ! πασν. σοποσρίίοη, {πᾶ ΤΉΝῊ απ Ηἰς ὈΪ]ο θην ϑιόγο ποῖ 

Το 

ΙΙ Ὶ 

ἊΣ 

[5 



117 --τὐαίερων (Ἰοέέα οὐ κεβίε οπϑλέονες--- ΣΙ, 17-12,5 

Ὀοιιπα ἴο ἴῃῆ6 5011] οὐ (δηῆδδαηῃ, ἄὔοϑα ἰῃθ ἴ6 φϑηθγαὶ πιούαὶ δάνδησςθα οὐ ἴῃς ὦχ 
ἴϑγαθ  ΠΙ5} ρϑορῖθ, Ὀυϊ ον δα πιιςῇ ἴο ἴῃ6 Εχιϊθ, ]οἢ δονογεα ἰσγαθὶ ἰγοπὶ ἰἴ5 ἰδ ηα. 

(13) Τῇδ Ργτορῃθὶ ροὸβθβ ἃ δἵἷορ {γῖποῦ: [Π6 ΟΧΙΪΘ5. αἰοηθ, 85 δίῃ ἴπε ἱπιὸ 17 

Ισγϑεῖ, 514}} ροβϑϑθβθβ ἴῃς ἰαπά. [Ι{ ἄοεθβ ἢοΐ Ἄρρϑαγ ἴπαῖ ἴῃς οχίΐθς ννογε Ὀεῖίοτ, 

5. ΠπΠΊΟΓΑΙΪΪ οὐ σαὶ ριουϑῖν, ἴπᾶπη τΠ6 ρϑορῖὶθ ννῆο τοιηδί πα ἴῃ [δπιβαΐοπὶ (ΕἸ ΖΟΚΙΟΙ 5 
βίδησιηρ αδϑιίσηῃαίίοη οὐ πε ἰογπλοῦ ἰ5 γεῤεούίιοις ἤομδο; οὐ 2,3), Ὀυύϊ τῆς Ἰορὶς 
οὗ ἴῆς οἰτπαῖίοη ἰοτοεα ἴπΠ6 Ρτορῇσδί ἴο πὶ ργόβθηῖ υἱϊογαησθ. ὙΤννο {Πίηρο βοοπηεὰ 

ἴο Πὶπὶ σογίδιη : παῖ [Θγυβαίθπὶ νου Ὀς6 ἀδοίγογεοα, αα {παῖ ἴ[ῃ6 παίϊοη νοῦ ἱα 
Ὅδ ρῥγεοϑογνϑα ; [ἴ (οἸ]οννοα {παῖ ἴῃ6 οχιϊθς. σοηδετυϊεα τὰς παίοῃ. 

Ιο (14) ἴἴ νὰ δϑϑϑηῖαὶ παῖ ἴΠ6 πὸνν παίΐίοη, ἴο ἐβδοαρὸ ἴπε ἰαῖθ οὗ {πε οἱά, 

5ῃηοιϊα Ὀ6 ονεδάϊοπὶ ἴο ΪηΉνη. ὙΤῃῈ με ορίγί τῆρᾶῃβ ποῖ τγερεπογαίίοη ἴῃ ἴπ6 
Ἰηοάσθγη 5θ6ῆβε, Ὀυϊ 4 σιεηογαὶ ἀἰβροσϑίιοη ἴο οὔδὺν ἴῆς [ἀν οὗ ΙΉΝΗ, δβροσία!!ν 
ἴο ἀνοϊὰ ἰαἀοϊαῖγν. Ηον {Π|5 αἰβροϑιίίοη ψὰϑ ἴο Ὀ6 ρῥγοαμπορα ἰῃς Ῥγορπεῖ ἐοοβ 
ποῖ 5δᾶν. Τῆς παίΐϊοῃ τοπιαϊηθα πλογαῖϊ ν αὔουΐ ἴπὸ βαπὶε αἴοῦ ἴπῸ γεΐαγῃ ἔγΓΟΠῚ 

15 ΘΧΙΪῈ (537 Β. 6.}, Ὀυϊ παίυγαϊ!ν, ᾿πγουρ ἢ 115 Ἰητ6]]ςῖυ4] δἄναηςε, ἀἰδοαγάρα ἀοϊ]αῖγγ. 
(15) Τπε ρϑορὶβ οἵ [Θγυβαίθπι, νῆο, 5αγ5 ΕΖΕΚΙΟΙ, νεῦα ἴο πᾶνθὸ ἢῸ δῖε 21 

ἴῃ ἴπ6 σοπλῖηρ παίίοηδὶ ὈΪ ϑϑθη655. 

(16) Τῇ δϑθῆβθ. τϑηυῖϊγος ἴῃῆ6 οπιϑϑίοη οὐ ἀξαγί Ὀφίοστε οἐδίφεοίαὀίο ὅτς.; ἃ 

51» σῆδηρα ἴῃ {πὸ Ησδρτγον τοχί σίνος ἴπΠ6 δρρτορτγίαῖο νογή αὐλοῦ (ννοβο ἤθατγῖ 
20 ἰ5 αὐον ἴμλεῖγ ἀφίοϑίδ οἷς τπίηρβ, [παῖ 15, το αγὸ ἀεφυοίεα ἐο ἑλεῖν ἀεέφείαόΙο ἐλίνρ5). 

(17) Τῆς »κηἱα5ὲ οὗ ἐδε εἰν Ξε τυῖμἔέ 14 ἰῇ σοηΐγασι νυ τῃ6 πιουηΐαϊπ, νης ἢ 23 

ν 5 ντπουϊ 1. 

(18) Τῆε Μουπὶ οὗ ΟΙῖνε5. (ὦ 2 ϑ4πι. 15,20; Ζοοῖ. 14,4, ἀπά Νοῖος. οἡ 

πε ῥοαὶπιβ, ". 235, ἢο. 2, '. 6). ΙΗΝΗ ἴθανθς ἴῃς οἰΐν, απα, ργοϑυπιῖν, γοΐυγης 
25 ἴοὸ (εϊάθφα. Τῆθ (μετ -οΠαγίοῖ ἈΡΡΘαῖα ὯῸ τῇογα 1] 43,1-3. Τῆς Ρτορδοῖ 

ἱπίγοάμθςος ἃ οὐ ἴῆτγοθ αθοίθῖνε οσσδϑίοημ πο π6 γϑοοῖνος ἢἰ5 σοπλπΠ) βϑίοῃ, 

ἤθη ἴπ6 ἀοοπὶ οὗ Θγυϑαϊοπὶ 15 δηποιπορα, απὰ Ψψῆεη ἴἢ6 πεν Τεπιρῖὶς, ἴῃς 
σϑηΐγε οὗ ἴπθὸ πὸνν παΐΐϊοῃ, 5 Ἔχῃιδίτοή. 

ἴῃ ογάθγ ἴο ραὶῃ ἃ τϑοογὰ οἵ ἴπε ρεγίογπιδηςς οὗ ἴῃ6 σοπιπιδηά οἵ 10, 2. ὅ, 

30 ἴπΠ6 συρροϑίίοη πὰς ὈΘοη τηδάθ ἴπαὶ ννὰ βῃοιυ]αά γοδὰ ἴῃ ν. 22: “Ἵπά ἑδφν ἀεδεσμαάξα 

ον ἐδ ομπέ (οὗ ΟΙΪν6 5) ἐαδζ οὗ ἐλὸ εἷέν, αμὰ ἃ κοδϑη ΟΥ̓ οποξέό αγόοϑδό ομέ 

Οὗ ἐδὲ η»νεαδέ οὐ τὲ εἰν. Τῆϊς ρμίνεβ ἃ παΐιγαὶ σοποϊϑίοη ἴο ἴῃς νϑίοη, δαυΐ 
τῃ6. σπδηρα οὗ ἴεοχὶ 15 μασγαϊγ ννατγαηϊθα Ὁν ἴῃ6 Αποίθηὶ ψοιθίοηβ απ οἵδπογ 

δνίάεποθ. δ'ε αἷἶδο ὄὀχρθοῖ ἴπ6 πιδὴ ἴο Ἄρρθαγ δηά δῃποιησθ (85 ἰπ 9,11) ἰΠαϊ 

35 ἢδ6 Ππα5 οδουϑα ΠΙ5 ἱπβιγυςτ Οῃ5. 
Μοιυηῖ ΟἹῖνεῖ (πον ἡηόα! εοἰ- ΤΩ) 56 ἴτῃ6 τίᾶρε οὔ ἴπε οαϑὶ οἵ 6γιιϑα θπΠι, 

βοπιοννῃαῖ ποῖα πη ἃ πα ἴῃ ἰεηρῖῃ, [15 ϑυπιπης Ὀοηρ αουΐϊ 220 ἢ. αὔονθ 

Μοτγίδῃ δαπᾶὰ δροιΐ 27οοὸ {ϊ. αῦονε ἴπθὸ ἰενεὶ οἵ ἴῃς 5θ4. Οἡ ἰΐ5 οἷορε ϑοϊοπιοῃ 
(αδοιϊ 950 Β. 6.) ὈυΐΈ 4 πυπῦοῦ οἵ Ξῃτγίηθς οὗ ἰογεῖρῃ ἐθίτῖος ἢ ϊς ἢ τοπιαϊηθά 

40 11} [βίδα {ππ|Ὲὰ (ό2ο Β. σ.}); ἰαῖθσ, αἵ νδγίοιιβο {{π|6ὲ5, σῃιγοῆθβ, τοπὶῦβ, δηὰ 

ΠΊΟΘη65 ΜΜ6ΓῸ οτγοοῖϊθα. Οἡ {Π6 συπΊπῖ, πῃ δὴ Αταρ ν]ΐαρα, βἴαημας ἃ πιοάθγῃ 

ΟΠυγοῖ οὗ τπ6 Αβοθηβίοη οἡ ἃ ἴα ϑαϊὰ ἴοὸ πᾶνε Ὀόθη σἤοβοη ὃν ἴπῸ ἘπΊργοϑθϑ 
Ηεϊεπα (Α. Ὁ. 325). Νεξαῦ ἴπΠ6 Ὀαβε ἰ5 ἴπε ἰγδαϊππίοπαὶ σαγάθη οἵ (σεϊπδοπηδηο, 
σοπίδι μην ἃ πιοάδθγῃ Οπαρεὶ οὐ ἴῃς Αροῆν. Α σοποιθγαῦϊο παπποῦ οὗ οἷϊνο- 

45 ἴγέθς τοπιαὶῃ οἡ ἴπ6 ἢ]. Τῇθ {Π|-ρᾶρο ΠΠ]πϑιγαῖοη δοίης ᾿. 14 5σ5πονν5 ἴπε ἴἤγοο 
τοδᾶς ἰϑδαϊηρ ονοῦ ἴΠ6 ϑιπηπΊ. 

(19) Τῆς βϑϑοοῃά πιδηίίοη οἵ ἴπὸ “217,12 15 ἰαυϊοϊορίςσαὶ, απὰ 15 Ὀεῖῖογ οπηῖῖθα. 24 
(20) Τῆϊα οὐρῆῖ ἴο πᾶνε ἱπιργθϑϑεὰ {πὲπὶ ἀδορὶν; υϊ τ ἀοθ5 ποῖ 566Π| ἴο 25 

πᾶνε ἄοπο 50; οἱ σ2,1; 22,30 -- 22. 

ἱω 9 

(ϊοέεσ οηα Φβαρέεν 12. 

(1) Τῆς Ρτγορμεῖ οπάρφανοτα ἴο σοηνίηςς ἴπε βκορῖςαὶ Ἔχ ]65 {πὶ Τεγιβαὶεπὶ ΙΖ, 3 
ΜΠ θὲ σαρίαγεα απ 115 ρεορὶε σαγη δα ἱπῖο σαρτὶνίν. 

(2) Τηδ οεἰΐν-ν 4}. 5 



12.6-13,2 --ὐεϑεξ» (Ἰοίεα ὁπ. κεβίεἴ τορθβοιο. 118 

(3) Δρρδγθηῖν 84η δ᾽ υϑίοπ ἴο ἴῃς ὈΠπάϊηρν οἱ Κίπρ Ζοαρφκίδῃ αἱ Εἰθ δῇ 

(586 Β. ς.); οἱ 2 Κίῃρβ 25,6. 7 ΞΞ [ὁγ. 39,6. 7. 

(4) ἴ Ι5 ἀουρῖι] νΠεῖΠ θυ δυςῇ δοῖς ἃ5 ἴπεϑε ψ γο γϑα]ν ρΡογίοττηςα. 
(5) Ν. το βΒῃουἃ ρεγῆαρβ Ὅς οπιῖῖθα. [τ ἰς ὑπηϑοθϑϑαγγ ίογ ἴῃ σοπηεξείϊοῃ, 

5 ἀπά ἴῃς. Ηεῦτεν ἰοχῖ 15 ἴῃ δυςῇ αἰδογάεσγ ὑπαὶ ἰἴ 5 αἰβησυ τὸ γσῖνο 4 {γαηϑίδιίοη 
οὗ 1. Ια πᾶν Ὀδ ἃ ροββ. 

(6) Τῃε ἰαῖς οἵ Ζεάοκίαδῃ,, 566 [6γ. 52,11; οὔ αὔῦονϑε, ποῖθ 5. 

(7) Ῥγίησθϑ, ργϑίβ, δπα ρσγορῃοῖς οἵ [6πιβαΐθπι. 

(8) 5εὲὲ 5,3.4. Τῇὲε γέβαῖ τνουἹὰ Ὀὲ ἴπΠε6 σοπβοϊϊηρ οὗ ἴπΠε οχὶϊθς (14,22. 23) 
Ι0 ὈΥ σῃπονίηρ ἴπε αϊνίπα ΠΊΘΓΟΥ ἴῃ {πεὶγ αἀδροτγίαιίοη «πα ἴπΠε6 αἰνίπε υ5ῦςε πη 1Π6 

[αῖο οἵ [ἐτιβαϊοπι, ἀπ Ὀν ργοο αι πιηρ ν᾽ 5. ρονεῖ ἴο ἴϑσγαϑὶ δἀπά ἴο ἴῃς οἴπογ 
παϊίοηβ (ολ ν. 20). Τῆς ἀεπιοποίγαϊοη οἵ ΝΗ 5. πιρῃϊ 15 οἤξη γείειτεα ἴο ὉΚ 

ἘΖΘΚΙΕΙ, Πῖ5. σοπνϊοϊίϊοη Ὀεῖης παῖ ἴῃς Οσοά οἵὨ ἴϑσγαϑὶ νοιυἹἱὰ Ὀ6 φσιοῆθγα!,ν γενεσγοά 
Γ{ΗἸΒ συροτγίογν ἴῃ σἰγοηρῖῃ ἴο οἴπογ ἀθιθ5. νεγο ῥὑγονβϑά. 

15 (9) Αποίΐπει συπθοΐοαὶ δοϊίοπ, ἰοοκίης ἰπ ἴῃ6 58πὶ|6 αϊγθοῖίοη 45 ἴζε οἠς 

ἀεςογι θεά ἰπ ν. 7. 

(το) Τῆς 5ίθρο δπά ἴῃς (οἱονῖπηρν ἀδϑοϊβδοη οὗ ἴπῸ ἰαπά ὃν ἴῃ6 δηθηιν; οὐ 

4.9-17; 325.10-12. ὅ50..0ἢ ρϑϑϑαρὸθβ ἃ5 ἴῃπ!5 πᾶν παν Ὀδοη γενιϑεαὰ ὃν ἴῃς 

Ργορδεῖ τονναγὰ ἴῃς ἐπα οἵ Πὶς ΠΠ{6. 

20 (11) Τῆς Ηθρῦτον ἴοσα ἡμαςλάϊ βουηθῖϊπηος πιθδης ὀγονεγό, Ὀυϊ (Πἰ5 56ηβε ἰς 
ποῖ Δρργορτγίᾳῖθ ἤογε; δῖ ἰ5 πιοδηΐ ἰ5 4 ροριΐαῦ σαγίη. 

(12) Τπουρῇ ρῥγορῃεῖθ αδαπὰ αἰϊνίμεῖθ να νεΈΎΥ φΟΠΟΓΑΪΥ δϑϊθοημθα δηΐ 

Γοϑογῖθα ἴο, ἴῆθγθ να, πονεῖ οῖεθς, νυ ἀοοργοδα σκοριςῖσπι ἀπιοὴρ ἴῃε ρεορΐς 
ΟΠ ΟἠδΘ ροϊπῖ, παπηεῖγ, ἴῃς ργεαϊοϊοπς οὗ ἴῃς αἀδσπίγυςσϊίίοη οὗ [6πιδαϊθπὶ. ὍΠ15 

25 (ΔΠΊ6 5᾿ΠΊΡΪΥ ἔτοπη ἴῃς ἀεἶαν οἵ ἴῃς ΠιΠ]πιεπῖ. [ἐγεπιίδῇ δηα οἴμοι δά Ἰἰοης 
Ὀδοπ 1Πγοαϊθπιηρ Ρυπισῃπηθηῖ, Ὀυῖϊ ἰἴ αἀἸὰ ποὶ σοπτο, απὰ ἴῃς ρϑορῖὶε στὸν ςοηῆ- 

αἀθηῖ δηά σαγοΐθθς. 80 ίδγ αἱὰ ἴῃ|5 γὸ ἴπαϊ ἴῃς (Διαγα οὗ διιςἢ ργεάϊοϊίοης ραϑϑθά 

Χ2 ,.6 

ἱπῖο 4 ροριυΐαγ βδοοῆημπρ 1ε5ῖ: διρεσαάαγο, ἴῃς ρεορῖὶες αἱ, γοῤδηεφεῖες αγέ ποΐ 
,εζμμάρα. Τῆς Ρτγορῃςεῖὶ ἀδοίαγος {παῖ 115 εϑιϊηρ, 5Π4}} σϑδςθ. 

30 (13) Τῆς ἀεαίποϑς οὐ ἴπῃε ρϑορῖὶε ἴο ἴπῃ6 ἰῃτγοαῖς οἵ ἴῃε οἴγοπιοιβ ργορἤῃοῖβ 

ννὰ5 ΠΟυΓΙΞΠΘΩ ὃν ἴΠ6 δοϑουπηρ νογας οἱ ἴπ6 οἴμοι οἶδα οὐ ργορῃεῖς, ἀδοοθοά 
ἰῃ ς. Σ3; τό. ἴ5. 20. 1ο. 

(14) ΤἼῆΘ οπιὶϑοίοη οὗ ἴπθϑθ ννογας ἰϑ Ὠδοθϑϑαγυ ἴῃ οΟγάδθγ ἴο βϑοιγε οἰθαγηθβ5. 

(15) Τπὸ οὌχιῖθϑ, ἀπιοῆρ Ποπὶ 4150 ἴπεγεο ννὰ5 ϑδκερἊοῖσπι), 5πουϊὰ νἸΠ655 

ἃς ἴπε (Π]πηεπὶ οὗ ἴπε ρῥγεαϊςτίοη οἱ [ἐγιι5416 π|᾿5 (4]]. 
(16) Υ͂Ν. 26-- 288 τὸ ἃ τγερϑίτοπ οὗ νν. 23 -- 25, ργοῦαὶν υἱζϊεγδαὰ ΟΥὟ ντίτοη 

οη ἃ αἰϊξεγεπὶ οσσαδίΊοη. ἀϑμεη ΕΖεκίεὶ ςοἸ]οοῖο ἃ Πἰ5. ργορἤθοῖεθβ, ϑυςῇ 5Ι ΠΏ} 8 Γ 
υὐϊεγαησοὸς νου] παῖυγα! ν Ὀδ ρΡυϊ σἰἀθ ΌὈγ 5ἰάε. 

(Ἰοίεσ ὁπ. Φβαρέεν 13. 

40 (1) ΡῬγορῆθον πὰ ἰοῆρ. Ὀδθη δῃ οὔραηϊζεα ἱπϑι υς|}0Π ἴῃ ἰϑύαθὶ, πα ἀρρθαγβ 
ἴο παν Ὀδοη οβρθοῖα]ν ρῥτοπηηοπὶ ἴῃ ἴπ6 βοσοηα μα] οἱ ἴπὸ βϑνθπῖῃ σοπἴωτγν ; 
ἰ Παά Ὀεοοπλὸ ἃ γοβρεοῖδο!ς ἂπά γεπιυπεέγαῖδννε ὑγοίθϑοίοη, ψνΠΙσ ἢ πιέη δαορίοάα, 

ποῖ αἰνναγ 5 ἔγοπὶ σῇ πιοῖϊνος. Ναίϊαγα γ, τη6 πια]ογν οὗ ἴπἢ6 ρῥγορπεῖς, που ἢ 

ΡΓΟΌΔΟΪΥ ν611-πηοδηϊηρ ρεύβοηβ, γα ποῖ Ἑμαγασίθγιζοα ὮὈγΥ πιογὰὶ ργοίαπαιϊν 
45 ΟΥρο] σαὶ ἱποῖσῃῖ, απὰ {Πεῖὶγ συρογῆσιαϊ σοην θη Ι5πὶ| ὀχοϊϊοα τπηὲ ςσοπίοπιρί 

«πα ἱπάϊρ παϊίοῃ οὐ ἱπῖοπϑε βοι ας πὸ [Θγοπιαἢ δηὰ Εζεκιεῖ. ὙΠῸν ἀγὸ 1πογοίογο 
ἀφπουποοα ἃ5 ἃ οἷαθς; 566 [ετ. 2,8; 5,31; 14,14; 23,9-40ο. ΤΠεν ἀγὰ σπατρεά 

ΜΠ Ἱπτπιογα ῖν αἶσο, τποιρῇ [ἴ 5. ποῖ κοὶν παῖ, 25 ἃ οἶαϑϑ, ἴον ΓΟ ΜΌΓΘα 

1Π4η ΟΙΠΘΥ πιθη. 

50 (2) Τῆϊ5 τοπάθγίησ, ΜΏϊ ἢ (οἸον 5. ἴῃς ατόοκ ΒΙΌ]ε, 5 οἰθαγοῦ πα ΠΊΟΓΘ 

νρόγοι ἴππΔ τὸ Ηροῦτον, Μ᾽ τελάβ: ῤγοῤῆσεν αἀραϊπδέ {δὲ γοῤλοίς οἤἡ 

25 

26 

12,2 



110 -,φθεθν (Ἰοέεα οα κεβίεῦ οχοθθου-- Σ3,3-17 

γαφὶ τὐὴο ῥγοῤήῆξεγν, απαὶ δα») 9 ἐλοδο τοῦδο ῥὀγοῤήἧήξεν ομέ οὔ ἐδ οὴγ οτύρ γπῖμπα,, 14 

ΤΠΗΘ ὀχργοϑοίοη δε ῥροῤλείς.. ... τῦλο γοῤῆξεν σοηῖδιπβ δὴ ἱπιργοῦαῦϊα ἰδιιοϊορΎ, 

Δηα ἴῃς τοϑῖ οἵ ἴπΠ6 βϑηΐδθηςσβ οσσιγβ ἰπ ἴπΠ6 ποχὶ νϑῖβθ. ὅν πιρῇς αἷφο, Ὁγ ἴῃ 
οπιδϑδίοη οὗ ἵνο νογὰς ἰὴ ἴῃς Ἡδῦτον ἰοχῖ, τοδα: γοῤλῥείς οὐ “εγαοέ τύῖο 
2γοῤῥσεν ομέ ΟΣ ἐλεεῖν οτῦη ταίμα (5 π᾿ ν. 17). 

(3) Τα βουγοθ οὗ ἴπεῸ τϑαὶ ργορμεῖ 5 υἱΐογαησε ννὰβ πε]ά ἴο Ὅς ἃ νίϑβίοῃ 5θηΐϊ 3 
ΌΥ ΪΉΝΗ ; πὲ 5ροκὲ ψῇῃαΐ ἢῈ δανν (τ΄ ἴ6 ποῖθ οἡ ἴ5. 2,1). ΤΠ6 ἰοο] δῇ ΟΥΓ 

5Π4π| ργορῃοῖ βροκε οιἨἫ οὗ [ἷβ. οὐνῇ πιά, οὐ εἶδα ἔγοπὶ δὴ ἰάΪθ, αηγεαὶ νϑίοη. [ἴ 
ννὰ5 Ὀε]ονεα ἴπαῖ [νη Ηϊπιβο] σεηΐ Ἰγίηρ ννογάς Ἰηἴο ὑγορῇῃθῖβ᾽ πιουῖῃς (1 Κίηρς 

Ιο 22,19--22; ΕΖΕΚ. 14,9; Ἀδθυΐῖ. Σ2,1--5}); ἰἴἴ δϑϑηὶς αἷδο ἴο πάνθ Ὀθεη πεϊὰ {παῖ 

ἴῃς ῥΡγορῇῃεῖθ ννεῦα ϑοπΊες ΠΊ65 ἱπϑριγεαὰ Ὁγ ἰαἶδβε ροάς ([ἐγ. 2, 8). Τῇῆδ νἱϑίοη ν' 5 

οἴϊδῃ ϑυδ) οι νον τοδὶ, 1πΠ6 ργοάμυςὶ οἵ ᾿ἱπίθηβο Ὀγοοάϊηρ : ἃ ριοῖαγε βαϑηθα Ὀοϑίογα 
ἴπΠ6 56 ο γ᾽ 5. πιὶηα, απ ννὰ5 Ὀοϊιονεαὰ ἴο ςοπὶα ἔγοπὶ ἴῃ6 αἀεὶῖγ, 4ἃ5 ἀγθδπὶθ 450 
ψοΓα ποῖα ἴο πᾶν 4 αϊνίπθο οὔρίη. ἘζΖοκΙοὶ 5 νϑίοηβ, οἡ ἴΠ6 οἴποῦ παπά, ατγτὸ ἴῃ 6 

Ι5 ὑγοάιςϊ οἱ γεβροεϊίοη δηὰ [ἰογαῦν τ. Ας Ὀοΐῃὴ ἴτε δηὰ ἔαϊβε νι βϑίοῃ πιρῃϊ 
σοπιθ ἔτγοπὶ ΪΉΝΗ, ἴπΠ6 οἷν αδοϊβδῖνα στοιπα οὐ αϊξιίποϊΐοη Ὀεΐννθθη {ΠπῸπὶ ν 85 

1πΠ6 πιαῖϊογίαὶ οὐ ἴῃ 6 ὑγορμοῖ 5 υἱΐϊδγαησο; ἵ{ {Π|5 ννὰβ σοῃίγαγυ ἴο [ΝΗ 5 ἴανν, ἴἴ 
νὰ5 ία]5σε (Πευῖϊ. ἀπά ΕζΖοῖκ. 45 αῦονθ). ἢουθῖ1655 Ποῦ γα παν [5γ4 6} {|5ἢ 
Ρτορῃεῖβ Ψῆο, Ὁν {Πεῖὶγ πιοῦαὶ ἰθείεηθϑθ, πιογιϊοα ἴπὸ ἀθηπηςίαίίοης οὗ [Θγαπλῖδῇῃ 

20 8ηἀ ΕζΖεκίεὶ. Τῆς "υπάρτηθηϊ οἵ ἴπε656 ἰαϊῖΐοῦ ννὰβθ, ποννενογ, αβδοῖοα Ὁγ ροϊὶςαὶ 
σοηϑιἀθγαϊίοηθ αἷβθο: 411] ργορῃεοῖς πο ἰδνογεά τεςιβϑίδηςε ἴο ἴπε Ὁμαϊ  ἄθϑηβ ννοῦα 
Ἰοοκεα οἡ 45 ἰαϊςε, ἱπουρῇ ϑυςἢ πιθη, ὄνθη ᾿{ ὈΠπαὰ ἴο τῃ6 ροϊτςαὶ οἰτααίίοῃ, 

ΤὭΔΥ ΜῈ ἤᾶανὲ Ὀθθῇ πιοταὶϊϊν ρυγα (Ηδπαπίαῃ, [6γ. 28, απὰ οὐ ἴπε ἴοῃε οἵ 

ΗδῦΑκκΚυκ). ὙΥΤΠα εἴπῖςαὶ ροβίϊίοη οὗ [ἐγοπηδῃ δηα ἘΖακίεῖ, ποῦς 45 ἰΐ 5 ἰπ 
25 ΠΊΔΩΥ Γαϑρεοῖβ, 5 ἱπιραϊγθοα ὃν ἴπεῖὶγ ίδιυτ ἴο αἰσησυ σι Ὀεῖννεθη ρο]ςαὶ 

ἰποῖρῃι ἀπα ππόγαὶ ἰγυι!] π685. 

(4) Τῇεν νοῦ ἀεδίγυςτὶνο, οὐ δἵ Ὀθδῖ ι1561655. 4 
(5) Εογ ἴῃ ὧν οὐ 7ΩΨΗ 566 ποῖΐβ οἡ ᾿ϑαϊδῃ 2, 12. 
(6) Τα ἰϑγδϑιῖοβ, πΚὸ πᾶν ΟἾΠΟΥΙ παίϊοης οὗ απίαυν, νοῦ ογραηϊζοα ἴῃ 9 

40 (ΔΠ|}1165 (Θᾶσῇ σοπιρτϑίηρ ϑανογαὶ Πουβα ΠΟ] 5), οἶδη5, ἀπά τῦ65 (οἱ [ο5ἢ. 7,14}; 

Δη4 τορι ϑίγαϊίοπ ἴῃ ἴπε56 (ΌΥ σοπιπιοη Κηον]εαᾶρσο, οὐ ΌὉΥ νττηρ) ννᾶ5 ποσαϑϑαγΥ 

ἴῃ ογάϑθγ ἴο ροβ5θ55 ἰδηα δηά δηον ἴπῃε ρινιϊοραϑ οἵ οἰ] Ζοησῃρ. Νοῖ 41] τῃ6 δχίϊθϑ, 
βαϊἃ ΕΖεκίθὶ, βῃου!α γεῖυσγη ἴο σαπαδη; οἱ 20,38 δηὰ ποῖΐβ οὐ ῥϑαΐπη όρ, 28. 

(7) Τμαῖ ἰ5, 1 δοπὶθ ομα Ῥγοροβθ βδοπῖθ να ϑοῇοπηθ, πον ρμῖνθ ἰτ πο ὶγ τὸ 
45 ΡΙΟρΠοῖς ϑαποίίΉοη. ΤΠαΥ δποοιγαρα ἴπΠ6 ἱπαάδαυδῖς αἰϊοπηρίβ οὗ ἴπΠ6 ρεορὶε ἴο 

γΓοϑῖϑὶ (ἢ6 ΟὉμαϊάθδηβ, δηα ἀδοθῖνε ἴπ6πὶ ΜΠ (4156 ΠορῈ5 οὗ σοῃηυοηπς ρϑάᾶςα; 
τ. ]εγ. 6. 14. 

(8) Ονεπῖῆγοννη ὉΥ ἴπε (μαϊάδαμβ, ννῆοβσα αἴϊδοκ 15 σοπιραγθά ἴο 4 νἱοϊεηΐϊ 12 
βῖογπι (νν. 132.14).ὕ 

40 (9) Τῆς σπου πα σηδίίοη οὗ ἴπΠ6 Ργορῃαῖ 5 ᾿π|6 ] ΠρῚὶΌ]ς ψ ΠΘη ννὰ γϑοο]οςῖ τς 

1παὶ πε γοραγάβα ἴῃς σοπαάϊοη οὗἁὨ [Θύυϑαϊθπὶ 45 ᾿γγεθοπδγ Ὀαά, δηὰ σὰν ἢορῈ 
ί(ογ ἴπεὸ ιΐσγθ οἠΪν ἰπ ἴῃς χε Ὀδπά. Υδῖ ποὴθ ἴπ6 ἴθ55 ἢῈ6 ἀδποιιησος ἴΠ6 

ὙνΑΓ-᾿γορῃοθῖα ίογ δεϊρὶπρ οἡ ἴπε εδδίγυςτοη οὗ ἴπε εἰν Ὁγ {Πποῖγ σοιϊιηδεῖς ; {Πεὶγ 

(υπαφπηρηΐϊαὶ! ογγοσ, ἴῃ ἢὶς. νίονν, ννὰς. ἴπαὶ ἴπὸν Ὀσϊονοα ἴῃ ἴΠ6 ροβϑιΠΠγ οὗ ρϑαςς 

45 ίογ {π|58 σοτγυρῖ σοπιπιηῖν. ΨΥ Παῖ, ἴπθη, οἵ [οϑίδῃ᾽ 5. " Κείογπι᾽ σδγγ θα οὐἵ ΟἿΪΥ 
(Πἰγῖν γεαγ Ὀείοτε (2 Κίηρβ 22. 23)} ΑἹ] παῖ οϑίδῃ εβδοιϊθὰ ννὰ5 ϑασογάοίαὶ 
σοπίγα ζΖαῖοη: πἢ6 ὈτΟΚΘ ὑσρ ἴη6 στιγαὶ βῃγΠ65, ἀπ τεπιονθα τΠπεὶγ ῥγιοϑῖς ἴο 
Ἰογυβαΐίθπι, Ὀυϊ αἀϊὰ ποῖ αῇξοῖ ἴπΠ6 πιογαὰϊὶ δπα το ρίουβ ᾿4θα5 οἵ ἴῃ ρεορῖδ. 

ι 

οι 

(το) [π᾿ ἴπε ἔτεα οἱά Ηδῦτγον ΠΠῸ ννοπηεη ρἰανθα ἃ σύοαὶ γύδ (τ ὅϑ8πι. 18,7; 17 
50 θ΄. 9,17 (ΗΕ. 16); ποῖ ἃ ἔεινν οἵ ἴπΠδπὶ ννεῦθ ργορῃεοῖβ δπα εἰϊνίπεγα; δεϑίάθς 

ἴποβε πιθηι πε Ὦν παπιθ (Ποῦογαῃ, [πά. 4; Ηιυ!ά ἢ, 2 Κίηρβ 22,14; Νοδαϊίδῃ, 

Νεῆ. 6,14) ἴπεγε πιυσὶ πανθ ὕδθη πιαην πιοῖα (οὐ τ ϑᾶπι. 28; Εχ. 22, ι8, πὰ 

ἴῃ Αταρία τπ6Ὸ Ρῥγορῃοῖθϑοϑ βαϊᾶπ, ἃ σοπίεπιρογαγν οὐ Μομαπιπιθά). Ηετγε ἴμεν 
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Χ2,18-14.,1 -“ρεϑερ) (Ἰοέεα οπ ἄκεβίεῖ “τολέενις. 120 

[ογπὶ δῇ ἱπηρογίδηϊ οἶαϑθς, δπα {Πεὶγ ίδυϊε ἴα ἴπ6 σ4π|6Ὲ ἂς ἴπαῖ οἵ πε ργορδεῖς: 
ἴπον πᾶνὲ πὸ πΊοῖδὶ βεγίουβηεϑϑ, δπαὶ ργαςίίςς αἰνιπῖπρ 85 ἃ ἵγαδάσ. 

(11) ϑοπῖς σοτῖ οὗ αν Ὀδθη οτὶρίπα ιν ίε- 
μι θη Παντηρ πιαρὶς 

νίγίιο, σαραῦ]ς οὗ ναγά- 

ἴῃς ΟἹ δ πηοης δηα Ὀτίηρ- 
᾿ἴπ 5 σοοα ἴὰπςκ; ἴῃς νν ογά 

Οσσουγο οἷν ἤεῖς δηα ἴῃ 

ν. 2ο. πιεῖ ϑεὸπὶ ἴο 
ΟΥ̓́ΡΚΙΑΝ ΑΜΓΓΕΤ. 

5165, ᾿Ἰπαπιπιαῖθ οὔ]θοῖς 

(Ότ οὐ ἴΠ6 ΡΕΙΘΟΠ), ἰη 

ΜΉΙΟΠ 4 σρῖπὶ νὰ5 θ6- 

᾿Ιενοϑὰ ἴο ἀμμὲ]; π᾿ ῥτο- 

ςε55 οἵ τἰπ|δ ἴπὸΥ σδπΊε 

ἴο Ὀς πιαάς οἵ ρῥγϑεῖοιβ 

τιεΐαϊς απὰ οἴοπμες, ἀπά βογνθα 85 ογπαπ)επῖθ. Οὐ σδφῃ. 35,4; Τα. 8,24; ΗοϑἌ. 

2.13; ἴς,.2,21. αηα 566. ΡΙὶην 27,12; ΔΚ ΠΙΚΙΝΒΘΟΝ, κἦνο. ΟΡ, τ. ο; ΚΑΝΕ, .770Ἁ. 

ΕΟΡΡΔ Ἰ. χι; ΟΗΝΕΕΑΙ 5ΟΗ-ΕΊΘΗΤΕΕΚ, ΑἸ27γος, ΡΡ. 306 ἢ, 337 Η͂ (οὗ τῆς Τεχι). 

Οὐ ΠΙυςιγαῖίου γοργεβεπῖς δῇ ἀπηυΐοῖ ἰοιπαᾶ ἴῃ 4 Ουρτγίαπῃ ἰοπιῦ. 

Ὠοϊΐον, δ ρθη δἵ οπὲ εἐπά. 

(12) ἌΡΡρδγθῃῖν 8η- 
οἴπευ βρεεῖεβ οἵ απιῖθῖ 
(οηΐν ΠοΓὸ δηα ἴῃ ν. 21), 

ἃ δοτῖ οὗ αηρίηρ πεδά- 
ΠΟΝΕΙ͂, ναγυηρ πη ἰεηρτῃ 

δεοσογάϊηρ ἴο ἴπε πεῖρῆῃϊ 
οὔτ6 ρεύβθοη. Α 5 ΠΏ Γ 

νοτα, [|.Θν. 1:3,6-8, 

πιθδη5 ἐγῤίίονι, ὀγεαξῖηρ 

ομέ 7 ῥή᾽ηνηρήος. 
. ΟἠΪν 9 

[1 15 οὗ ροϊά, 

'ς ἰπογείοσε Ὀεῖῖθυ οπῖ- 
ἰεΞ. ΒΥ εοποιογαῦϊα 
σἤδηρας οἵ ἴῃς Ηερτον 

ἰοχῖ ν'Ὲὸ ΠΊΔῪ Ρεῖ ἴΠ6 γϑδά- 
ἴηρ : 214] γὲ σαν απα ξεοῤ 

αὐτο 2 τῃαῖ ᾿5, ΜΠ γε 

ἄφθαὶ ν ἢ πιθη ἴοσ γοιυγ 
ΟΥ̓ 561|ῆ5) ρυτγροβϑβεβ 

αηα [ῖἋἢϊς (ρίνεη 

ΒΌΡΞΙ ΠΠΑΙΪν ἴθ ἘΔ) ἴ5 
ν 9] Ί 

{Ὶ 

ΑΞΘΥΚΙΑΝ ΕἸΠΚΕΤ. 

(12) Τῆς σεοοηά δαί 

οὗ ν. 18 εδπποῖ Ὀς 5α[15- ἴῆε ράϑϑαᾶρο. 

[οϊουγϊν ἱγαπϑιαῖεα, δηά Το ἔεοῤ αὐῇς 56 ἴο 

ργεάϊοι ᾿ὸ απ ρσοοά ἰογίιπο, δπὰ ἴο “αν (ν. 19) 5 ἴο ρῥγϑαϊςῖ ἄβθαῖῃ. Τῆς 

ΜΌΠΊεη ἀμη τα ἔτος ἴῃ ἰῃαῖ ἴμεν Ὀαβεα τπεῖὶγ ργεάϊοϊίοπς ποῖ οἡ πιοῦαὶ στουηάς 
Ὀυϊ οὐ ῥᾶΥ, Ἰσπογεα τΠ6 τοϊατῖίοπ δίνη σμαγαςῖου πα ᾿Π6, δηα ἰοβίογεα της 

ἱπηπιούαΐ ροΟρυΪαΓ σγανίηρ ἰοῦ (οτῖυπο-τ  Ππρ. 

(14) ἴ ννᾶβ ἴῃ ἴῃῇε6. παπὶῈὲ οὗ ΪΉΝῊ ἴπαῖ ἴῃ6 ϑοοϊποθανίπρ ναὶ σαττθα οπ; 

Ης νᾶϑ9 ἴπυς «αςϑοςσίαϊῖορα νυ ἱπηπλογαὶ ρῥγαςίσθϑ, ἀπαὰ Ηἰς Ναπιο, Ποῦ σπου ]ὰ 

δανε Ῥέθῃ Κερῖ ϑδοτοα (με ἀραγὶ ἔτοπὶ «ἱἱ τπηρθ δν}]}), νὰ πιαάθ γοχαηδ, 
εονρηποπ (αἰΠεὰ ἢ οταϊπαγν, ἱπιριγο 116)]. Τῆς Λε αἶδο ἰ5 ἐηυϊναίθπὶ ἴο 
ἴ(Πε ρεέγθοη; εἰ 26, 2ο. 

(15) Τῇῃε ἔξε ννὰ5 οἴϊδῃη ἴπ Κιπά; οἱ τ 54πὶ|ι. 9,7. 8. 

(16) Τα δαδιῖ οὗ σοπουϊῖπρ ἰογίυπο-τ 6] 1] ἐσθ νᾶς ργορΑὈΪν ὑπηϊνοῦϑαὶ, 45, ἴπ (δεῖ, 
ἴ ας Ὀθθη σοπιπτοη ἰπ 41] {ἰπιὲ5 ἀπα σουπῖγιθ5. ὙΠ πιοῖποάς οἱ αϊνῖππν υκεα 

Ὀν ἴῃ ΜΌπΊει ἀγὸ ποῖ ϑἰδῖθα την ργοόραῦὶν ἐπιρονεαὰ πὸ ὑδιι4] πιθδης: αγθδτηδ, 

ν᾽ϑίοηβ. ἰοῖσ, δηα ᾿ποαπίδτοης, που αν ποογοπιαηον. Οὐ [Δότκον, Δοδἔσίον οὗ 

ΜΔαῤὀγίομἶα αμπαὰ ἱσενγία ( Βοβδΐοπ, 1898), ΡΡ. 247. 404 {᾿ 

(17) Βν ρμτραϊοτιοηβ οὐ Ὀδα ἰυςκ ίοσ ἴπὸ πισρῃΐθοιβ ἀπα σνοοά ἰπςκ ίογ τῇς 
ΜοΚοαά. Εοτ ἀεβοτιρύοῃς οὗ ἴπΠεθὸ ἵν ο οἴαβϑες οἵ ρϑύβοῃβ, 5866 ς. 18. 

(18) ΤΙ. Ρτγτορπεῖ, ἢ υὑποοπηργοπ)ιϑίηρ πιοῦα] ᾿πηϑίίηςῖ, αἀείοςϊς ἀπ ἀε- 

ποιπςὸς πε ρῥγαςσίίσες, ΠΟ ἢ ἴο πιοοῖ ρεξεορῖίε ϑεοοπιο Παγηλ]εθς δηα τ56{|]. 

Ης ςεὲς ταῦ 1πεὲν ἀγὸ Ἰπσοπηραῖι ες ΜΠ δὴ οἰ Πῖσαὶ σοποδρίίοη οἱ ἴῆς σπαγδαςῖου 

οἵ [ηνη. 

ἄοιδῖ]οςος τῇ ςοπθὸ οἵ 

(ϊοίεα οκ Φβαρίέν 4. 

(1) Τῇον σαπὶὸ ἰῃ οτγάογ {πὶ ἴτἴπεῈ Ῥτγορῆεῖ πιρῃϊ σοηϑιτ ΙΗΝῊ ἰογ {ΠπεῈπὶ 
(ν. 20. τὰς ἀϊνπο ψογὰ σοπληρ ἴο Ππὶ ἴῃ ΝΒ ΟΥ ἄγεέαπι. ὙΠ 5οτῖ οὗ ᾿πηαυΐτγν 
“5 ΡΓοπιρίοα ποῖ Ὁν πιογαὶ οὐ τεϊϊσίοιι5. ἐς πρ, Ὀυῖϊ Ὀν ΡοΙ σα συγοσῖῖν : ἴῃς 
Ργορμεῖ μὰὼ9 ἰοοκεά οὔ ᾽45 ἃ πιασῆϊπε (Γ δῃηποιηςσίηρ ἴπΠς αἰνπε ρυγροβέβ. [|π 
ἢἷς ᾿παϊσηαῖίοη πῈ τὰγηϑ Πεέγοεῖν ὧπ {Π6πΠ|. 

22 

23 

14,1 
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(2) Τῇαι ψῃϊοῦ σαιδοα {Π6πὶ ἴο [41] ἱπῖο δίῃ: {πεὶγ Ι4οἱἷβ. Ενθηῃ ἴῃ Ἰοδάεγς 
οὗ τῆς. οὀχίίος αὔθ ἰοῦ 4] 4 ἴο Ὀ6 ἱἰάἀοϊαϊογβ. [Ι͂ἢ ἕαεῖ, ἴπ6 ᾿ϑγαρθὶῖος. παα αἰνναγϑ 
ὈΘοη νψνογϑῃ!ροῖβ οὗ ἰάοἷς (Απ|. 5,26; [υἀ. 8,27; ΕΖΕΚ. 20, 16). 

(3) ΤοΥ ϑυρροβεα παῖ Δ ΨΟΥΒΏΙΡΟΓ οὗὐ ΪΙἤΉΝΗ πιρηῖ, 85 ἃ τηδῖῖϊογ οἵ 

σουγθθ, σοηϑα Ηἰη. Τα ννὰ5 ἴπε οἱὰ παδίίομδὶ νίθνν, δοσογαάϊηρ ἴο ψ Πίος ἢ 
Ὠοπιᾶρο ἴο οἴμοι σοάβ αἱά ποῖ ἴγεποῇ οὐ {Π6 τίσῃϊβ οὗ ἴῃΠ6 παίϊοπμδὶ ἀεἰῖγ; τΠῃ6 
1η855 οὗ ἴῃς ἰϑγδϑὶῖθ5 οὗ της {{π|Ὲ ννεγα ποδίῃθη, δηἀ ποία ἴῃς ἤραΐποη Οριπιοη 
1παὶ τπ6 νατίουβ νος ννϑγῈ ποῖ )θαίοιιβ οὴβ οἱ δποΐῃποσ. ὙΠῸ Ῥγορῆεῖ ἀθοΐαγοβ 
τπαῖ ΪἩΝῊ ἰ5 1θαίΐοιιβ, δὰ νν}}}] δήβυνεῦ ἴπ (ΠΠ παΪν ἰαϑῃϊομ ἴπΠο8 6. ΟὨΪΥ ΠΟ 5εῖνθ 

Η πὶ αἰἴοηθ. Τἢῖθ ννὰ5 πον ἀοοσίγιηε ίογ ἴῃς ΕἸ ΘΓ. 
(4) νι ρυμϑῃπιθηῖ. (5) νι ἃ ἀθδαάϊν στρ. 
(6) Εοτγεϊρπεῦβ πο Ππδὰ (κΚὸ τὴ) ρίνεη ὑρ ἴΠῸῚῚ οὐ σουπίγίεβ, δπὰ 

δαἀορίθα [Ιβγϑο ϑ 6 πα τε ρίοη ; τπ6 Ηθῦγονν τογπὶ ἰ5 τπαῖ νης ἢ ἴῃ ἴῃς 
ι. ΧΧ Ὃδπὰ ΝΤ 15 τεπαάεγοα ργοδοένίξς (δ ποῖθα οἡ ἴ.θν. χ7γ.8; 25,6). ϑὅϑιςὴ 

ροίβοηβ, ἱΓ ποῖ δαορῖθα ᾿πῖο δοπιὲ [(ἈΠῚΠΪΥ ἀπα οἶαη, ἀἰα ποῖ αν [}} τρῃηῖβ οὗ 
οἰ Ζοσῃϊρ, απὰ ἰαρογοαὰ ὑπαεγ βοῦοι5 αἰδαανδηΐαρεβ. ἴῃ Πουϊογοποιην (14, 29) 

πεν ἴθ οἷαϑϑθοά ψἱἢ [1ονιῖος πα ΟΥ̓ΡΙΔΠ5 85 ρείβοῃβ πϑοῦϊηρ βρθοῖα! 5γπηι- 
ραῖῆν. Ὑπὸν νεῖ οἴξφῃ ορρτγεβϑεα (Εχζεκ. 22,7); ἰῃε ἴδει ηρ οἵ οδ]ραίίοη 

τονναγά ἴπθπὶ ἰπογθαϑεα νὰ τπ6 τηογαϊὶ θη οὗ ἴπε6 σοπιηληϊγ. ὍΠΟΥ 6 ΓΘ 
βΒῦ)οςῖ, ἢ δχοοροηβ (Πειῖ. Σ4,21), ἴο πε οἰνὶ! δηᾶ τεϊρίουβ ἶᾶανν οὗ ἴῃμὲ 

ῃδίίοη. Οἱ 47, 22. 
(7) Τα τορει τη (566 ν. 4) 5 'ἰπ ΕΖϑκΙοὶ 5. ϑῖνθ, δηά αἷβο, ρϑούῆδρϑ, διρ- 

ν»οϑῖς παῖ [15 ργορῆθου ννὰβ δοΐυ δ! ἢν βροόΐθρῃ. 
(8) ϑ΄'αν πἰπι.0 ὙΤΠπα ἴπγοαὶ (πονοῦ ὀχεοσυϊθα) οὗ δχοϊβϑίοη ίογ ἰαοίαῖγν δηΐ 

τα] οἤηβας ἰσ ρϑουαγ ἴο Ὠευῖ. πὰ ἴῃ6 ρῥτγίθϑοϊγ ἰοραὶ νυ τηρδ; 566. δα. 

13; [,ἐν. σ7,1τὸο; 7,20; Ναυπι. 9,13; σξη. 17,4; κ᾽ πη] τὶν Ὠδυῖ. 7,1 --- 5 ἀθβϑοῦ 65 
ἃ 5ἷαϊθ οἵ τῃϊηρο παῖ πονεῖ εχίϑῖθα. 

(9) ὅε6 ποῖθδ 3 οἢ Ὁ. 13. ΕζΖεκιίθὶ πονῆεγα 5ἰαῖθς ἴη6 σϑηθγαὶ ρῥτγοροβίτοῃ 
τπαὶ ΙἩΝΗ 5 ἴπΠ6 ργοάυςσογ οὗ 411 πιοῖαὶ δοϊΐϊοῃβ ; πα ἀοθβ ποῖ δὰν ἴπαϊ [ηνῊ 
σαυ565 ἴῃ6 ψοκοάηθοα οὗ ἴπΠ6 ψίοκεα (ς. 332), οὐ ἴῃ δη οἵ ἰβϑγαοὶ (που ρῇ ἢς 

Ὠἰηῖσ 1Πἰ|5 ἰῃ 20,25). ΤῈ σα56 οὗ ρύόρῆθον ννᾶβ ρϑουϊίαγ. [ἴ νὰ ἰοοκοά οὐ 

Δἃ5 ἃ ζΓϑαὶ σιρογηδίιγαῖ οπαονπιοηῖ (Πθυῖϊ. Σ3,1--5), Δηα 85 ϑδυςῇ σοιυὰ οοπλὸ 

ΟὨἶΪγ ἔτοπὶ [ἩΝΗ (2 Κίηρβ 22,23). Υεῖ ἴῃ ἴῃς Ῥγορπεοῦ 5 πιὶπα ἰΐ ννὰβ πο 1655 
ςογίδίη παῖ [ΝΗ πλιδῖ ρα πῖ5 ἢ 411] σ'η. Ηδθ ἀοθβ ποῖ ἴγουδ]α Πιπηβο] ἴο δοῖνθ 
[πὲ ἀρραγϑηῖ πιούαὶ Ἴσοπίγααϊςτοη, Ὀὰϊ ννΊΒεῖὶγ ΠοΙάσς ίαϑὶ ἴο ἢϊς ἴννο ίαοῖϊς. [ἴ 15 

ἢ]5 ρῥγαοίίοσδὶ ννὰν οἱ ἀθαϊϊηρ ψ ἢ ἴῃ6 εἴσγηαὶ απθϑοη οὗ αἰϊνὶπε ἀὐϑοϊαΐθηθος 
Δη4 υηαη γε θοιῃ. 

(19) ΤὭγος δποίθηὶ τνογίπ!θϑ, ργοῦὈΪγ Κηοννη, ἱπ ΕΖοκίε! 5 {ἰπ|6, οηἷν ὮὉΓ 

τγαάϊπίοη. Τῆς δαγ θοῦ ([πά4δ]ς) ἰοῦπὶ οὗ ἴῃ6 σἴογν οἵ ἴῃς. ΕἸοοά ἴθ (σθηθϑὶς ἰ5. Ὁγ 
πιοϑδὶ οτος τγοίεσγεα ἴὸ ἴπΠ6 εἰρῃῖῃ σθηΐαγν Β. σ., ΌΥ οἴποιβ ἴο ἴῃς τἰπιεὲ οὗ {πὸ 

Εχιϊο. δηῖ6] ννῶβ ἰἀπιοὺβ ἰοὺ υνἱδάομῃ (ΕΖεκ. 28,3). Τῆς ὕοοῖκ νῃϊοῖ Ὀδθαγο 

ὮΙ5 παῖς νὰ5 νηῖῖθη ἴῃ ἴτἴῆ6 δοοοηα σδηΐυγν (165,4) Β. σ. Ασςοτγάϊην ἴο [5 

ὈΟοΟΚ πὲ νναὰβ αἵ [ἋΠ15 {ἰπ|δ (αθοιιΐ Β. α. 590) ἴπ Βαῦγίοη, ἂπαὰ ἱπ Πίσῃ μοί ὕοῃ 
(πη. 2,48), θυ ΕΖοκιοὶ σῆονθ πὸ Κπονϊεαρε οἵ διιςἢ ἃ ρέσβθοη. Τῇ Βοοκ οὗ 

45 ]οὉ ἰ5. ροβϑί- ἔχις (ἀθοιιϊ Β. Ο. 350-- 200). Οὗ |6γ. ἐδ, 1. 

50 

(11) Οη ἴῃς οδῖῃϑ ἰῇ νν. 16. 18.20 5866 ποῖθ οὐ δὅ,11. Τῆς τορεῖοη 
ΘΟΧρῦοσθος αἀεἰογπηπδίίοῃ. 

(12) ἴἴ ννὰβ ργορδοϊν ἃ οὐγγθηΐ ορίηϊοη παῖ [Θσυβα θπι, ονθη ΙΓ ᾿ἴς ρθορὶςθ 

νοῦς νοῦ, πρῃϊ (ἀσσοτγάϊπρ ἴο πὸ ρτίποῖρ]α οὗ ὕξφη. τ, 32) Ὀ6. Θραγθα (ογ 

1π6 βᾳκΚὸ οἵ ἰῖ5Ξ γἱρῃΐθουβ πιο. ὉΤηϊς οΟρίπίοη σοηηοοῖς. ἰἴϑεῖ ἢ τῆς δηείεηϊ 

ργὶποὶρίς οἵ 5οἱαάατγιν, ἀπὰ ἰ5 ορροβθαά ὃν ΕζΖθκιεῖ 45. γίνης ία]5σ6. πορθβ8. Τῇ 

αυοϑίίοη οὗ 7υϑῖῖσε (ὼγ ἴῃς τὶρῃίθοιβ πὸ ἄοος ποῖ σοηϑίαογ, 50 ἱπῖθηϊ ἰἴ5. εξ οἡ 
ἱπιργθοϑίηρ ἴῃ ρϑορῖὶες ἢ ἴῃς [αἴ οὗ [Θγυ 546 Π|. 
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(13) [Ἔπβαίθπὶ παὰ οἰππεὰ Ὀεγοπά τηδδϑιγε ; ἰηϑῖθδα οἵ οπς )υάρτηεπὶ (85 
[πΠ6 Ἰαπά ἰπ νν. 13 - 20) 58ηὴ6 ννᾶβ ἴο Ὀδ6 ν᾿ Ξε Ὦγ ίουγ; πον σουὐά 5π6 Ὀς ϑραγεά 

(14) [Εοτγ ἴῃ “μρομν ἀξασν γμαρσνιος (ν. 21), ξα  κμῖπε, μα βεασές, ϑιυογα, 

δαῃὰ ῥεείοπες (νν. 13--ξ19}, σοπιραᾶῦγε ἴπ6 Ὀερὶπηΐϊησ οὗ ἴ[ῃ6 ἰουσπῖῇ οοἰμππιη οἵ {πὸ 
εἰθνεηῖῃ ἰαὈϊ]εῖ οὗ ἴῃς Βανγ]οπίδη (Οἰ]ραπιεϑῇ Ερίς, Ἵσοηϊδιπίηρν ἴπε αοὐπείίοττῃ 
δοςοιηΐῖ οὗ ἴῃς Πεῖυρο. Ηδθῖς δὰ δαάγοϑοος Βεῖ ἂς (ον 5: ἡμδίαα 077 “αμην 

α “πΠοοά, ἐξέ δίομς ἀμπαᾶ ἑδοῥαγας εοεό απο αὐ μεπίδσλ ὑὙεαπξίρα, ΟΥ, ἡρί μαιμῖηθ ΟΥ̓ 
εδίϊοπεσ εορ αμα ἀοῤῥοῤῥιέαίς ἐδε ἰαμα. ἰποιθαὰ οὔ εὐἱδα ὀξαςές ἴῃ. συπηοίίογηι 

ἰαχῖ πᾶς δἔοηδ αγμι ἐφροβῥαγαάς (οἵ ρ475). ἴῃς σζυογαῖ ἰ5 ποῖ γοίοτγεα ἴο τῇ ἴπὸ 

ΒΑθν]οπίδη ἐρῖς. Οὐ |ὰϑστκον, δεηρίοη οΥΓ δαὀγέρπμία απ ,“ςεγγία (Βοπίοη, 
1898), ἢ. 505.-- Ρ. Η.] 

(15) 8ὲε6 ποῖθ 8 οὔ Ἵπαρῖθγ 1:2, νϑῦβθ 16. 

(Ἰοέεέσ οκ Φβαρέέτ 15. 

(1) ΤΠο ἰϑγαοι τος ἀου 1655 Ὀθ] Θνοα (45 οἴποῦ δηςίθπὶ παϊϊοης Ὀοίονο ) τῃαϊ 

{πεῖ Γ οα οουἱὰ ποῖ αραηάοῃ ἴπεη ἴο ἴπεῈῚΓῚ δπὰ Ηἰς εποπιθ5. ΕΖοΚΙθΙ σαν 
σοπῖοιηρίμποισὶν ἴπαὶ [ΝῊ ΜΠ ἰγοαῖ τΠπεπὶ κὰ ἃ νογίη]εϑς νὰ νης ([6γ. 2, 21): 

ἴπὸν 504}} ποῖ σοπιηλι ἰἀοἰαῖτν ΜΠ ἱπιριυηϊν (ν. 8). 
(2) Τῇον πᾶν αἰγεδάν Ὀθθη ρυπϑῃηθα, δηα 5.41] Ὅς ρυπιβηθα 51}}} πλογο. 

(Ἰοέέδ οπα βαρέέτ 16. 

(1) Δῃ εἰαθογαῖς δἱθροῦν {Π|κὲ παῖ 'ῃ Ηοβ. 2), 'ἴπ ννῃϊοἢ ἰβγαθ]᾽ 5. ροϊγτποίβη 
ΟΥ Ἰαοϊαῖγν 5 γεργεσθηῖϊθα, ἰπ Οτγδηῖδὶ γϑα ςῦς (ἀ5ηϊομ, ἃ5 4 56 Γ|65 οὗ δαάιυ) ϊϊεγθϑ. 

Βοῖῃ Ὀγάποῆοβ οὗ ἴπῸ πδίΐοη ἂῦὸ ἱἹποϊυάθα ; τ1π6 βοῆβα οὐ πδῖίϊοπαὶ υὑπΠὺἰἁ ΞΣ ν᾽ 85 
ἀϊδπει. Οὗ |6ζγ. 3. , 

(2) Τπε ροποδίορυ ἰβ πιογαὶ, ποΐ εἴπηϊοαὶ. [Θγυθαθπὶ, σαν ΕζΖθκίεῖ, ἰ5 

Πεδίποη ἴῃ πὸ ; πὸ παπιοὲς ᾿Απιοῦΐος ἂπάὰ Ηϊϊεβ 85 γεργεβθηίδενε οὗ ἴΠ6 ρῥγε- 
Ιϑγαθῖ 9 ρορυϊαίίοη οὗ (δηδδῃ. 

Τῆς Πἰβίοτν οὗ ἴῃεβε ἵνο ρέορ]θϑ, δϑρϑοῖαῖν {πεὶγ τεϊαοη ἴο (απδβη, ἰ5 
Ὀν πο πιόδῆβ εἶθασ. [πη ἴῃς. ΕργρίἊβη δοςσουπῖβ, οονεπηρ ἴῃ6 ρογοα Β. σ. 1400 -- 

1200, ἴπ6 ΑπΊογῖεβ ἌρρθδαγΓ ἴο οσσιρν ἴπε τορίοη οὗ ἴπθ ΟὉτοηῖθς τίνοσ (πον 

εἰ- Ἰεὶ, νοοῖ οἵ Ηοπις-Επιοϑα) δγτουπα ἴπε 1ἀΚα οἵ Ηοπις (Οδ45), απᾶ τῃοῖγ 
ἰογγϊοσΥυ ἰ5 αἰβριϊε Ὀεΐνεοθη ἴῃ6 Ερυρίίαδηβ (Ἔϑροϑςία!ν υπάογ 5611 1. δπά 

Εδπιβος 11.) δαπὰ ἴῃεῈ ρονετ! ΗΙΙῖὸσ ψῆῸὺ Ππαᾶὰ Ὀδθη νναρίηρ νὰ ἢ Ερνρὶ 

ί(οΓ πιοῖθὸ ἴπδῃ 4 Ἴεπῖισν. Τῃε Ἐργυρίίδης ρ»ταάιδι!)ν νιπάτγον, ᾿ἰθανηρ πὲ 
Αταπιθδη ἴθγγιογσν ἴῃ ροβϑοϑοίοη οὐ {πεὶγ τῖναϊβ. ὙΠπεθδεὲ πα Ὀδθθη δάναποϊηρ 

βουτῃνναγὰ σἴπσθ δοπὶα {{π|ὲ Ὀείογο Β. Ὁ. 1άοο, )ηἃ ργοῦδοϊνγ πον (Β. σ. 1300 -- 
1100) σοπίτγοϊ!εαἀ 4 σοπδοιἀεγαῦϊο ρατί οὗ ἴῃε ἰδηά οὗ (βῆδαπ. ὙἼπὲν νοτο ἴπθη 
[οτος ἴο [411] Ῥδοκ Ὀείογο ἴῃς γιϑὶπῷρ ρον εῖ οὗὐ ἴπὸ Αϑϑοντίδης δπὰ ὃν ἴῃς οἱ" 

ςεπίυγν Πα Ὀεοοπιθ ἱποιρηποδηῖ; ἴμεν ϑεγα παν σγυσῃοα Ὁν ϑαγροη (οἱ ἴ5. 
20,1), Β. 6. 717. 

Ι͂π ΟΤ ἴδε Απιοήϊες (ἀεπνεα ἔτοπι σαηδδη, ὕσδη. ΧΟ, 16) ἃε ρἰβεεα οἡ ἴπε 
βαςῖ οὗ ἴπε [ογάδη (Νιπὶι. 21), δπά ἴπ ἴπε σφηῖγαὶ τερίοη, ἰπ ἴῃς πιοιιηϊαίης 

(Νπι. 13,29; [05.ὄ 1Ὶ,3) δηὰ ἰπ ἴπὸ ρῥἱαὶη (4. Σ,34. 35). ἀπὰ ἴπογε αγε ἢϊηῖς 

οἵ 1Π6ῖγ ργέϑεποε ἰἴηῃ ἴπῸ ϑδοιῖῃ (Οξδη. 14,13} ἀπά ἱπ ἴπὸ Νοσῖῃ (Πεαύῖϊ. 2.9). [π 

Απι. 2,9 πα ἴπ {πὸ ἘΡρὨτγαϊπηῖῖς ἀοςιπηοπῖ (ἀεπ. χ5.6, ἄς.) ἴπε πᾶπὶε κἴδηάς 

ίογ ἴῃς Ὀοάγν οἱ (απαδδηῖϊῖς ρεορίθς (50 Ουμαση ο ἴῃ ἴπε [υά4[ἶ[ᾳς ἀοσιπηοπτ). 

ὙΠε ἐχρίαπαίίοη οὐ {πΠ|5 ΟἹ τεργοςεηίδιίοη ἰς ποῖ δρραγεηῖ; ἰἴ πιᾶὰν Ὧθ ἴδαῖ 

τὴς Απιογῖῖες οησὸ οςσυρίεα ἴπΠῸ στολῖοσγ ρατγῖ οἵ ἴῃ τουτοτν ἔγοπὶ Καάεϑῃ ἴο 

ἴη.ὸ Περλά ὅ.α, δηὰ νϑῦθ ἴῃ ραγῖ αεξίγονεαά Ὁν τῆς ΗΕ ες, ἴθ ρμαᾶατγῖ αὐϑοογρθοά 

Ὀν {πὸ ἰϑγδο ες. Τῆς Ηϊῖοβ. αἷθοὸ ἴθ ΟΤ δἂζγὸ νἸάεϊν εἰσι θιτοὰ ἴῃ ΟΤαπδδῃ ; 

ἴποὸν ἃτὲ ἴπ ἴπε Νογίῃ (2 ὅ5διη. 24.6. 1ΧΧ; τ Κιηρβ 4.24), ἴῃ τῆς. 815. (705. 
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11,3), ἰπ τῇς. ϑουῖΐϊῃῇ ((ξδη. 23,3), απὰ ἴῃς ν Ποῖα ἰαπα ἰ5 βαϊά ἴο Ὀὲε {πεῖὶγβ 

(]ο5. σ,4). Τῆς ἵνο ρεορῖεβ αὔὲ σοηίουπαβα τορεῖμπεσ (ἴῃὰ5 ἨΘΌΓΟη 5 αϑϑίρηεα 

το Ὀοῖμ, θη. 13,18; 14,13; 23,2.3). Ὀοβϑίθὶν τῃ6 ρμϑορῖὶβε. ννῆο σαπὶθ [τοΠῚ 

1η6 ποῖ (ποτα της ἴετ- Ευγορόδῃ, δὴ οἱάθγ ίοσπι οὗ 
γον νᾶ Ὀοΐῇ Απιοῖϊῖϊθ τ΄ ἢ ἘΠ Αὐτπιεηίδη. Οὐ )υβίγας οη, 

απὰ Ηϊῖθ) νεῖ σα] δά ίτοπὶ ἃ τεϊϊεῖ αἱ ἵνγῖζ ἴῃ 

᾿πα!Ἰϑογ παῖε ῖγν ὉΥ δὈοῖίῇῃ ΕἸΠςῖα (ΝᾺ οἵ τῆς Ριπῇ- 

πᾷ4π|ι65.. Ηον ἵππον οδπιθ Ρΐαςς οὗ 81. αι], Ταγβι5), 

ΘΟ ἢ, απὰ ννῆαῖ {πεῖν γεΪα- γοργεβοηῖθ ἃ Ηϊτῖε (οτ, 

ὯΟΠ νν45 ἴο οἴπεγ (ζαηδδη- γταῖμοσ, “7}αα") αεῖῖν : {π6 
1ἴῖ6 τάςθϑ, ἰ5 ποῖ οἶθαγ.. [Ιῃ Βααὶ οΥ 7Ζαγεμ5. Οὐ΄. Ὲν- 
ΔΩΥ οα56 ἴπ6 Ῥτγορῇεῖ υ865 5ΕΝ, οὗ. εἴΐ., ὉΡ. 145.161.-- 

[ῃ6. πᾶπ|65 85 ϑἴδπαϊΐηρ (ῸΥ Ρ.Η.] 
πὸ ννῇοϊο πιᾶ55 οὗ {πε ρτο- (3) Τῆς υἱὲ οἵ 54]ϊ, ἃ5 

[Ξγαο 5} ρορυϊαῖίοη. Οη Πρα μα] ἰοῦ πον θογη οἢ]]- 
τῆς ΗΕ ῖο5 οὐ Νν. ΗΚ, ἄγοη, 5 νἹΔθ-οργοδα ; ἴῃς 
ἴῃ εεομέ Μεςσαγεὴ 15 διδέρ συδίοπι πιᾶν αν Ὀθοη οοη- 

λαμαάς (ῬΗΠΔάοΙρἢΪα, 1896); Ὠφδοῖθα οὔ͵ρίμα!ν ἢ τῃς 
ΤΕΝΘΕΝ, ἴῃ .5. .5. 777,65, 1803, ἀξάϊοαϊῖίοη οὗ ἴῃς Πα ἴο 
[απὰ πὶ59 ΠΗ ΝΥ ρα .44γ- (τὸ ἀεἰἴῖν. 
72011697 (ϑἰγαθθθυγρ, 1898). (4) Τῇ δ᾽ βίο (τ νν. 

Ασςοογαάϊπρ ἴο [ΕΝΒΕΝ πε ἘΕΕΥ τ ΦΟΣ  ἘΜῚ 4. 5) ἰ5 ἴο ἴπε (δεῦϊ]ε θερίη- 

Ιαηριιαρε οἵ τῃ8 50-οδ] 6 ΗΙΤΤΙΤΕ ὈΕΙ͂ΤΥ. ηἰπρα οὗ ἴ[πΠ6 παίΐοῃ, ἢγϑὶ 
ΗἩϊῖς ᾿ηϑογτ ρί οἢ5 15 [π4ο- νυδηάογίης ἰηῃ (απϑαη 1 ἢ- 

ουΐ 4 ςομηῖγν, ἴῇεη (δοςοτγαάϊηρ ἴο ἴπῸ παίϊομδὶ ἱγαάϊτοπ) Πνίηρ 'π Εργρῖ υπάδγ 

ἴῃς ςοπίῖγοϊ οὗ ἃ ἰογεϊρῃ ρονϑυ. 
(5) ἴπ Εργυγρι ἴπ6 ρϑορῖε ἱπογθαϑθα ἴῃ πυπηθοῖβ, Ὀυϊ ψετε ψπουΐϊ παιϊοηβὶ 

οΥραηϊζαϊίοη απὰ ἱπάερεπάβρφηςε. 
(6) Τε οσυβίοπταγν σογαπΊοην ϑυ ΠΟΙ Ζίηρ σοππηιδῖαὶ σοπαριϊδίίοη ; 5ε6. Εὐυτῃ 

3.9: 
(7) ἴπ δπεῖθης {{π|ὲδ5 ἴῃς ἀεῖν ννὰβ γεαυθητν τοραγάθα 45 ἴῃ6 υβθαπα οἵ 

{πὸ τ|0θροθ οἵ παϊίΐοῃ 50 οἴφη ἰῇ ΟΤ. Αἱ ἢγϑι τῆς τοϊαϊίοη νναβ ἱπουρῆϊ οἵ 45 

Ρἤγϑίςαι, ἴπ6 σοά Ὀεδίπρ πυπιαη ἰῃ ἴογπὶ (σδη. 6,1.2); ἴῃ ἴῃς Ργορῇεῖβ ἃ ἰ5 

ΠΟΥ πιοζαὶ. : 

(8) Αἱ ϑίπαὶ. ΝΝ. 9-13 βυθοῦ Ζο ἴῃ6 ροῦν οἱ ἴπθ παῖϊομ 5 δοῃπίνεπηθηΐβ, 
ὀρθοί ν ἰΐ σοηηποϑῖ οὐ (απᾶδη. [15 πλούαὶ δηά γοϊρίουβ οὐἴῆϊ βεαπὶβ ἴο Ὀὲ 
ἱποϊοα ἴῃ τῆς τηδίθγαὶ οὗ [5 ροννευ. 

(9) ΟΥ̓ {πὸ ἴουγ πιαῖογία ἰδ πηοητοπθαὰ ἰῃ τΠ|5. νεῖθα τῇς πιεαηΐϊηρ οἵ [ῖΠ6 

δεοοηα δηά [π6 ἰοιγίῃ 5 ἀουρῖα!. ὙΠε ἄγοῖ δηά ἴῃς τῃϊγά, οηρμόγοϊαγεα σα7- 
γηδηιΐς ἀπὰ μὲ δϊρι ἢ, αὐτὸ πιθημοηδα ἴῃ 27,7 δ5 Ερυρ[ίδη ρῥγοάιιςῖβ ἱπιρογίεα Ὁν 

Τγτο. ᾿ 
Τῆς οηηιηὀγοϊαάθονγν ἰ5 ἱπῖθγργεῖθεα Ὦγν ἴμῃε Οτεοκ, 1 τη, δηα ϑνγίας Μ᾽ εγβίοηβ ἴο 

πιθαη τὐογᾷ ΟΥ̓ υαγίοι5 εοέογς, Ὁ ἴπῃε Ταύριπι τον πὶ ῥ᾽οίμ7γοΣ οὐ ῥαέξέογης, τμὸ 

[νῸ πιοδηΐῃρβ αὶ ὑγοΟῦΔΌΪΥ ἰἀθητςαὶ. Ὑπὸ πιοηῦοη οἵ [15 ἑαῦτὶς ἴῃ [πἀ. 5, 30 

566 Π15 ἴο 5ῃονν [15 ὀχίϑῖθηςε ἰῃ πα αἵ δῇ θαγὶν ἀδῖοθ. 
ΤΗῸ νογὰ τοηήογοαὰ με ἔμ (ΗΘΌ. σἀθ5}) οσσυγα οἰβοννῃεγο ἴῃ δῇ. 4Σ,42 

(ἴπ 4 παγγαῖϊνε οὔ [πὸ οἵ οὔ 818 σρηΐαυγν), ἴῃ ἴπε ροβί- ΕΧΙΠς ἀεβογρίοη οὗ ΠῈ 

Ταρογπαςῖς, Εχ. 25-- 39, απὰ ἴπ Ῥτον. 31,22. [ἴἴ ρρέδγβ ἴο 6 δὴ Ερυρίδη ρῥγο- 

ἀιςῖ; ψΠοῖΠοῦ ἰἴ ννὰ5 Ψ ΠΟΙΪν οὗ ἤαχ, οὐ ἃ πιίχτιγε οὗ αχ αδπᾶ Ἴοοϊζοῃ, δπὰ ννῆηδῖ 

ἰϊς τοϊαϊίοη ννὰς ἴο (6 πιαΐοθυϊαϊβ σα] δα ἰπ Ηρθρτονν ὀααδ, 9,2. απὰ δῆς, 27,16 

(Ργοθαθῖὶν ἃ ἰαΐε ννογά), ἰ5 ἀποουίδίῃ ; ἴπὸ υ88. οὔ ἴπεὸ ἴῆἤγεα νογάς 5σῆονβ παῖ πὸ ν 

οἰρσην δοπιὸ ἤηδ πιαΐεγιαὶ, σις δἃ5. δαζίςίο. 
ΤΠΘ βϑθοοπα ἴοσπὶ (ΗςΡ. δφλαςλ, οἰθφόμοτο οἠἷν ἴῃ ἔχ. 25 - 39 δπὰ Ναυη. 4) 

νὰ58 Ὡοῖ ιἱπάἀεγθίοοα Ὁν ἴπὸ Αποείθητ ΨΝογοίοις,; ἴῃ. τροκ ΒΙΡΙε τεηάεγ τ Όγ 

9 

7 

8 
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ἠγασϊμέλίης, τὰς Δ υἱσαῖε Πα5. τοδεί-εοὐογεα, ἴῃς Ταγρυπὶ τοσζέν, ἴπῸ ϑυπας λ'οτ- χἕ 
δου ἰδεανθς 1 υηϊγαποϊαϊῖθα. Ετοπὶ ἴῃ6 σοπηδεοίίΐοη ᾿ἴ πιυδῖ ορη!ν ἴῃ6 σκὶ οἱ 

καβων ἀνα. - ἜΣ - . τ ὦ Υ̓ 
να ὲ ὡ- Ν τ΄. ὩΣ  Ἃ 

-» ““ἰ ἧδε ᾿ τος «  Ὑ 

“Ἔμλτις Ξ ΞΞΞῚΣ 
-᾿" ; - » ποτ αν 

.τ'΄' ᾿ 

τ πε 
͵᾿ - 

---. --- , -. - ̓ Ξ πος 12 -- 5 

ὈΓΌΟΟΝΟ. 

50ΠΊ6 δηϊπιαὶ, ὈυϊΪ ἴπ6 ονϊἄάθπος παγαάϊν ϑυβῆσος ἴο ἀεῖογπηῖπθ ναὶ ΔπὶπΊδὶ ἰ5 

πηρδηῖ. Τα πιραάϊοναϊὶ [ἐν Ἴ5 ἢ ἰγαποίαϊοη ὀασασε (ασῃὶ, ΑΝ) τοςῖς δρραγεπῖν 

5 οἡ ἴπε δἰ ποῦν οὐ ἴῃς Ταϊπιυά (.σλαό. 28, 1) ἴῃ νῆηϊςῃ τῇς ώξλαδσὰ ἰ5 ἀεβογ θεὰ 

ΑΞΘΥΒΙ͂ΑΝ ΚΑΒῪ ΘΟΡΡΟΚΤΕΌ ΒΥ ἹΝΕΤΙΑΤΕΌ 5ΚΙΝ5. 

Ὧ5 ΔΠ ΔηΠ|4] οὗ [{πΠ|5 “οὔ (ω' ΒΟΟΘΗΛΕΤ, 4Π|6γοῸΣ. 987 ({ὺ; οΥἦ᾽ {ἴΠ|5 ἐχρίαπαιϊοη 
ΠΥ πανὸ Ὀέέη συρρορῖθα Ὀν ἴπΠῸ αϑϑοῆδηος οὗ ἴπὸ σεδη ϑνογὰ ἴοσ ὀσαΐσεν, 
νΖ. “αεῖς (1.4ἴ. αχμδ). ὙΠῸ Ὀαᾶρεῦ ἴ5, ποννενου, ἰουπὰ ἴῃ βία, δπὰ [15 ςκίῃ 

ΑΞΟΥΕΒΙΑΝΘ ΟΚΟΒΟΙΝΟῸ Α ΕΙΝΈΚ ΟΝ ἹΝΕΓΑΤΕΌ 5ΚΙΝ5. 

ΠηΑν πᾶν Ῥθόμ 5. ίογ 5ῆος. ὍΤῇς τεπάςτιηρ στο (ΒΔ΄ὶ σε) })} 5. 580- 

ῖο ρμοτγῖεα πιαιηἷΐν Ὀν ἴῃς Ἄτγαθις νογτὰ ἴὼγ ὧσολῥλϊν, ῥογροΐσο, νὶζ. ἡβάλας, απὰ ὃν 



125 --αὐπεθεθα. (Ἰοέεσ οἡ ἀχεβίεῦ χοηερες-. 16, 1ὸ 

τ1ῃ6 δεῖ παῖ δὴ δηϊπιαὶ οὗ ἴπ 6 σθΐϊδοθδη (πη Ϊν ἰς ἰουπα ἴῃ ἴῃ6 ρα 568, υἱζ. ἃ 
Πεγρίνογουβ ϑυἹΠΊ Πρ ᾿πΔΠΊπΊ]α], Κποννὴ ἂς ἴ6 ἀκροηρ (Ἠαϊϊσογε ςεϊβοθδ), 

ΜΠ ΠΟ56 σκίη ἰς 56α (οΥ τπηρκίηρ βαηάδὶς (ΕΟΒΙΝΒΘΟΝ, ,1ῤ). ό5. αὶ τ7γ1). Τὸ τἢϊ5 

τεηάδεγηρ ἰτ ἰ5 ΟὈ]θοῖϊθρα ὉνΥ ΕἈΙΕΘΕΙΘΟΗ ὨΕΠΙΤΖΘΟΗ ἴπαῖ τῇ6 Αϑουτίαη νοτσά 
ς αζηιδλμ τοργοβοηΐῖθ ἂῃ δηϊπιαὶ, ἴπῈ ἱπβαῖθφα ϑκίης οὕ ψ ῃϊο ννεῦθ ἀϑοαὰ ἴο 5ὺρ- 

ροτῖ ταῖϊβ, Οὐ βδίηρίε ἱπαϊνιάυαῖσ, οα ἴπεὸ Εὐρῆγαϊθς απὰ [κε δίδη, απὰ νῃϊςῇ 

“᾿Ξ: 
ΤΩ ᾿ 

γ 

Ἢ ἈΚ κὴ 

ΡΥ 
Ἄς ον ᾿ 

"."" , ΄- γὰ ΤΥ ἐν) 

μω ΙΓ} - τς ν ὧν ΚΔ, "», , 

ΒΕΓ -"" τι Ὑ Ων 

ἵ “α ἜΣ “ μ᾿ ἐΖ 

ἐδ; : " ὙΣ “Ἂς ψ Α 

" “βὰ" Κλ ΥΝ ΝΣ ἈΌΤΕΞΕ 
Ν ᾿ ν ὁ ἴ5 
" ΤΩ 
[κ' ῬΈΣΣΣΌΝ [ΠῈ} μὴ Δ 1} 

ΓᾺὰ ΟῚ 
ΧΙ ΑΣΑ 

᾿, Ι εἸὩ 

Ὗ [1] (Ἃς 
Ν ιν 

ν ᾿Ἶ Ἑ - ττὶ Ι 
Ϊ 1] 5, οὐδν 

τ »» Ὶ ἥτε 

' {Ὁ Δ] 

ἧς τος, ΞἊΒ ἜΤ ὦ 

ΡΕΕΡΑΒΑΤΙῸΝ ΟΕ ἹΝΕΙΑΤΕ. 5ΚΙΝΒ ΕῸΚ, ΒΑΕΤΒ. 

πλσῖ πᾶνε Ὀδθη σοπιπΊου ἴῃ ἴπαῖ τορίοῃ ; ἴῃς 564], ψν Ι ἢ 15. ποῖ ἰοιπά ἴῃ ἴῃ6 
Ρεγβίαῃ σα}, νου]Ἱά τῃθη ὃὈς οἷἵ οὗ ἴπ6 ητοβίίοη, ἀπά ὨΕΠΙΤΖΒΟΗ δυρραϑῖβ σλτοῤ; 

Ὀιῖ τπῃ6 τγοδάϊηρ οὗ {πὸ ἢἤγϑι ου]αῦ]α οἵ ἴῃ6 Αϑονγίαη ννογὰ ἴς ἀου τυ], πὰ ἴῃ 6 

Ιο Αϑδουγίδη Οζα ὄχρίαϊποά Ὁν ὨΕΙΤΖΒΟΗ 845 σε πηοαηβ ἐμ αίρα, ἀπ ᾿Ἰηβαϊεα 5 ΚΊη 
(Αϑϑογύ. ραὀελῆ). ὙΠ6 ργοραγαίίοη οὗ ἰἢθϑε ἰπῇαϊςα “Κίπ5. ἰ5. τοργοβοηῖϊοα οἡ ἴῃς 

πΞ,' “πασπεεσεε:.. τοῦτσσει απὸ ἣξ Ἀορβτυστπ τεῖος, ἧξι οτος ον ται νους, ἀξεκορα τος πεὺς ρλτ ρθη τυ δὲ τῶ - Ν στε-- 

ΜΟΏΌΒΕΝ ΚΕΙΓΕΚΟΝ ΤῊΒ ΤΙΟΕΙ͂5. 

Αϑϑυσγίδῃ νν4}]-σουἹρίαγοβ, απ ξεδίρᾷς, τῃαὶ ἰ5, γαῖ βϑυρροτῖθα Ὀν ᾿᾿πβαῖθα βκίης 

οἵ 5ΠῈ6 60 ΟΥὙ ρμοδῖβ, αἀῦὸ 511] ἴθ 86. οἡ [πε Τίρτίβ. ΝΟΥ ἄοοβ ἴΠ]|5 δρϑοῖθβ. οὗ 
Γαΐ σε ἴο ὈὲᾺὲ σοπῆηεα ἴο Μεοοροίαπϊα: ἴῃῇεο Αἰτίσαηῃ ὀχρίογεσ, (ουμηῖ 

15 ΟΟΕΤΖΕΝ, τοεϊαῖοα {πᾶὶ, ἴῃ τῇ ΘΟΠΊΠΊΟΥΙ οὗ 1894, ᾿ς σγοσϑϑθα {ἰἸὸ ταρι ἃ οἴγοδπι οὗ 

{πὸ Τροννα, ἃ ἰαγρεὲ {Πρυΐϊαγν οὗ ἴῃ σόοηρο, Ὁν πηθᾶπβ οὗὁἨἉ ἃ σαποῦ δηα ταί σοη- 

τό 
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βίπιοῖςα οὗ ᾿ηΠαϊεα ροαῖ 5Κίπς ( ζρημγζη. “ηηι. Ογίοηέ. ὅϑος., νοϊ. 18, ἡ. 170). Ι͂π πε χό 

ὈΠΟΟγίδιηἶν 45 ἴο ἰΐα πιραπίηρ, ἴῃ Ηφῦγον νογὰ μώάξλαση 5 Ὀείζογ ἰες υπίταπο- 

ἰαῖεα. [ΟἹ 411] ἴῃ Ὄχρίαπαίίοης ργοροβθα ἴπε γεπάθτπρ ἀρ ΟΉΡ 566ΠῚ5 πιοβῖ 
Ρτοῦ40]6.--Ρ. Η.] 

ς Τῆς ἰαδῖ νοόογὰ ἴῃ ἴπὲ ᾿ἰδῖ ( ῃῖο ἢ οσουτθ ΟὨΪΥ ἤεῦεα δηα ἰπ ν. 13) 15 θαυδ ν 

οὔϑβοιτγο, Τηῃθ Οτγοοῖκ ΒΙΌ016 ἴᾷς τυουδη τοῖΐλ λαῖγ, ἰῇ Νυϊραῖς τνόζίόμς, ἴῃ 6 
Ταγρυπὶ ἀγφά, ἴπΠ6 ϑγγίας Ν γβίοη ἀρραγθηῖν ἰεάνεβ ἰἴ υπϊταηπϑδίαιθα. Τῆδ δυϊῃοῦν 
οἵ ἴπΠε ργεαΐῖ [ϑνν σῇ σοπιπιοηίαϊογυ αϑἢὶ (1040 -- 105. Α. Ὁ.) ίογ ἢἰὶ5 γΓεπάθγιπρ σἱδξ 
ἰ5. υποογίδιη. 5:1, ρὑγοῦδοὶν Ὀγουρῖ ἴο εβίοση Αδϑία ἴγτοπι Ὁπίηα δηα ᾿πάϊὰ 

ΙΟο ὈΥ ἴπε Ρογβίδηβ, ἀἄοθς ποῖ οσουγ ἴῃ ΕΖοκίοὶ 5. Θπιπιογαϊίοη οὗ Τυγίαῃ νναῦοβ ἴῃ 

ς. 27, ποῖ ἰ5. 1 τηθηποπδα ἴῃ Εὐτορα Ὀείογε ἴΠ6 {ἰπὶ6 οὗ Ατιϑῖοι]ςα (Β. Ὁ. 384 -- 322); 
ἴι 5 ποῖ Κπονὴ ἴο πᾶνε Ὀδεη ἀγθαὰ ὃν ἴῃΠ6 Ῥῃαπίοϊδης {1} σοῖς [πὸ αἴοσ ἴῃ 6 
δα σρηΐυγν Β.σ. ΤῆὰῈ νψοτγαὰ ἰσ ροῦπαρϑ ἃ βοῦαὶ ΟἿΟσ ; ἰπ ν. 13 ἰἴ παν Ὀ6 δὴ 

δτγόηθοιῖις τορι τη οὗ ἴῃ6 ρῥγϑοραϊην νοτγά, δῃηὰ (6 οἴδιιϑα ἴῃ ν. 10 τῇῆδλυ ἴᾶνα 
15 Ὀδθη ἴπθη δαάφά ἴο Ὀγίηρ ἴῃε οἰαϊοπιεηῖ ἱπίο δοοογάδπος ἢ ἴπαὶ οὗἁ ν. 13. 

ΤῊς νεγῦ εουϑῦ ννουὰ ἱπαϊςαῖς παῖ ἃ νϑῖ] (Ορη. 24, 65) οΟΥ βοπιεὲ ἰοοϑε ραγπιθηῖΐῖ 

(1 Κίηρβ σσ, 29) 15 ἱπιθηαεά. ' 
(1) ἃ ὄἼσοπιπιοῦ ΤΠὶς ννὰ5 ποῖ, γθαὶ]ν ἀ6- 12 

οΥπαπιοπὶ οὔ νοπιθη, ἘΠῚ, [ϑεϊΐοη ἴγοπι ἴδε παι οηδὶ 
20 866 Ηοξ. 2,13; ἰ5.3.,21, ἀεῖῖγ. Τῆς ρεορὶθ πενοῦ 

ἄχο. σοαϑϑα ἴο ννούϑῃ!ρ [ΉΝΗ, 
(11) Τῇθθαε νογάς, Ὀυζ νὰ τΠ6ῚΓ πδῖνε 13 

ΔἃΠ ἰηϊγοαποίίοη οὗ [πε Ροϊγιποεϊστὶς οὐἰυτγα, ἴΠὸ γ 
γραὶ ἱπῖο ἴῃς αδἱΐθρογυ, δαορίεα παίυγα ν, ν τ ἢ- 

25 ἅΓ6 ῥγοῦδοϊν ἃ ρ]οβϑ. ουἱ {πη Κίηρς παῖ ποτα 

(12) Το στον οἵ ννὰ5 Δἢν νγοηρ ἰη ἴἴ, {πε 14 
1πὸ παίΐοῃ, ίογ [ῖἋπ6 ννΟΥ ΠΡ οὐ 16 1Γ ποῖα 

Νογῖθογη Κίηράοπιὶ ὑρ εαυὐἱἰναῖϊο αὶ πεῖρηθοῖβ (οἱ 
ἴο ἴπε6 (41] οἱ ϑαιηδτγία Νοῖδθς οἡ [ἄρ β, Ρ. 44, 

30 (722 Β. (.}, δῃηὰ ίοῦ ἴῃ 6 Ι. 29). 
ϑουῖοση ΚιηράοπΊὶ ἃ (14 Τεθε νογαάς 
σϑηΐυγν ἰαῖθυ. οὗ ἴῃς Ἐεςοεϊνεα Τοχί ἂύα 

(13) Τῆς δάορϊιϊοῃ ὉΠΙΠ16] ΠῚ ]ς ἴῃ 115 σοη- 15 
οὗ ἴπ6 (δῃδδη βῆ οὐ] ; ΒΝ ηφαῖίοη. 

325 [υἀ. το,6; 2 Κιίηρβ 17, ΜΟΡΕῈΕΝ ΟΕΙΕΝΤΑΙ, ΝΟΒΕΞΕΙ͂ΝΟ, (15) ϑῃγίηθϑ (Πρ ἢ- τό 
7πιι; Ηοβεα 2,2-- 13. ΡὈΪας 65) ἴῃ ἴθ ητ-ἸΚὸ [Οσπ]. 
[τ ννὰβ. ἴπ6 οἷά οσυδπίοπι, πονοῦ οὐὔ͵θοῖϊοα ἴο 11 {πε τἰπ|δ οὗ ἴπὸ ντπηρ Ῥτγορἢοῖβ 
(Β. δ. 7γ6ο 1). Εδοῖμ {π||6 σοπιπιαπῖῖν πα 15 Βα] ογ ἰογά (τῇ ποῖδθς. οἡ 86. 
2,13), 4 ΪΉΝῊ ννᾶβ ἴῃε Βαδαὶ οὗ πὸ ἰϑγδοι!ῖος. Τὴ παπὶὸ 88] ὈδΟδπΠΊΕ 

40 οἤξτησῖνε ἴο ἴῃ6 Ῥγορῃθίβ δ5 ποῃ- 5 Ύ 5, ἀπ ΕΖοκίοὶ πότ (ο ον 5 ὑρ πε 
᾿πάιεϊπιθηῖ οὗ Ηοβρα (Ηοξ. 2). 

(16) Τῆς ͵αϑῖ σεηΐθηςε οὗ ἴ6 νϑῦϑα ἰς. ἤθγθ οπϑῖῖοα 45. αηϊηῖο] Πρ] 6 ἴῃ 1Π|5 
ςοπηραίίϊοη. 

(17) ᾿πιᾶρὸβ. οὔ ροάς ἴῃ πη σἤαρο, ργοραῦϊὶν (απδαη 5 (ο 1 Κίηρϑ 17 
45 15,13}; οὗ πὸ ἰογπὶς οὗ ἴπε5ὸ ἱπίαρὲβ. ψὸὶ ἤανε πὸ αδίδις, 

(18) ἴἤονον, ποῖ υδϑεα ἴῃ ἴΠ6 ἰαῖογ 19 γδο εἰσ τιῖια] (1εν. 2,11}, πᾶν ΠΟΙ 19 

Ὀ6 πιραηΐ δἃ5 ἃ ἤοαΐποη οἤδοσγίηρ (1 νὰ υϑο Ὁγ Βαδυ7]οπίαμς δπα Οστεεκβ); ΟΥ 
1Π6 τὰ] οὗ 1 ον. 2,11 τδν ποῖ αν Ὀφθη [ἢ ίογος ἴῃ ἘΖοκΙοΙ 5. ἄαγ. 

(19) «δευεεί σατο Ξξξ ἀεςερίαδῖς οβογίηρ ; οὐ ποῖδ 11 οἡ ς. 6. 

50 (20) ΤὭθϑδε ννογής αὐὔὸ πηι ΠῚ 0] 6 ἴῃ τΠ]5 σοπηθοῖοη. 

(21) ἴΏ ἴπε ψνούθῃ]ρ οὐ δΔίεϊοοἢ (ΔΊοΪος.). ὍὙῆε ἢγοὶ ἀϊδίοις πιεοπίίοη οἵ 20 

ἴῃς 5δογίπος οὗ σμ]άγεη (2 Κίπρε στό, 3) ἴα ὑπᾶργ ΑΠᾶΖ (736-715 Β. 6.), ἴῃς 

{πιὸ θη [ἢ σαπιε ἱπῖο οἰοβοσ γεϊδίίοπς ΜΠ ϑντία ἀπά Αϑοντία (2 Κὶηρϑ 

16, 10); 5 ἱπττοάυςτίοη (ΟΥ Θδχῖθποιομ) αἱ [Πϊς {{π|δῈ ἀρρθαῖβ ἴο πᾶνε Ὀθθη ἀπε 
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ΡΑΓΕΪν ἴο ἰοζγείρη ἱπῆσθηςσς, ραν ἴο ἴπ6 στοντῃ οὗ [ἢ το] ρους σοηϑοϊουβη 655, 
ΜΠϊο ἢ ννὰ5 ϑοσοπιραηϊεαὰ ΌὉΥ 4 αδπιαπά ἰοῦ ἱπίθπβου σγοϊρίουβ πιοῖπῃοαάς. [{ ἰ5 
πησογίδιη ον ἰαγ ἰἴἴ ννᾶ5 ῥγαοϊίςοθαὰ Ὀγ ἴπ6 βϑγαθι 65 Ὀδίογο 1ἴῃ1]|5 ρογιοά, {ΠῸν 
ΠΊΑΥ Ὦανα Ὀδρι Θαγὶν ἴο ἱπιιαῖὶθ {ΠΕῚΓ περ ΡοΙβ οὗ ΜΟΩΡ δηά Απιπιοη. Τῇηδ 

ς σἴογυν, ἰη σφη. 22, οἱ ἴπε αἴϊεπιρίοα οαογίῆςε οἵ ἴϑδας ννὰβ ὑγοῦϑΪγ ποῖ σοπι- 

Ῥοββα θδυΐογ ἴδῃ ἴπῸ {ἰπ|δ οὗ ΑἴδΖ, δῃηὰ πιᾶν τοίθσ ἴο [πΠ6 ργαςίίςα οἵ [ἴῃς 
εἰρη σθηΐυγγυ. Απ δποίθηϊ οὐβίοπι οὗ [Π1]15 βδογῖΐ Ἄρρθδῖβ ἴο ὕὃ6 ἱπαϊςσαδίθα ἴῃ 
τῃῆ6 οἱάεγ ([πάαϊἰς) νοτίου οὗ ἴῃς )εοδίοσιιθ, ἔχ. 34,2.οβ. Οὐ Εζεῖ. 20, 25. 26. 
Οπ [ἘρῃῖΠ4᾽5 ἀδιρῃῖοῦ 566 Νοῖθϑ οἡ [πάᾶρεϑ, Ὁ. 80, ]. 33. 

Ιο (22) Οτ, ναυϊϊοὰ ρΐαοςς οἵ ψνούβῆ!ρ. ὉῃὲῈ ρῥγεοεάϊηρ ἰάοϊαῖγν ννᾶὰβ ἰαγρϑὶγ 
ΓΌΓΑΙ ; [Π15 15. ἴῃ [Ἔπιβαίθπη 1561. Οὐ 76γ. 2, 28. 

(23) ΕΖΟΚΙΘΙ ἀρρθαῖβ ἴο δϑϑιιπα ἴπαΐῖ ἰϑγαθὶ δαορίθα βοπὶα Ερυρίίδη οἰ, 

Ὀυϊ τπθῦς ἰ5α πο ἢἰηϊ οὗ (ῃϊς ἴῃ ἴῃς φαγῇ δῦ ργορῃοίςαὶ πα Πἰσίοτγιοαὶ ὈοΟΚ5 ΟΥὉ 

ἴῃ ἴπΠ6 Ψογϑῆΐρ, απα ἰἴ 5, τπογείογα, Πρ Ϊν ἱπιρτγοραῦῖὶα ; ολ 20,8; 23,,Φ. Τῆθ 
Ι5ς Ῥγορμοῖ ρούπαρβ τοίου ἴο ροϊἶςαὶ 4]}|}4Πηςὲ5 (20, 7). 

(24) Τῆϊς νοῦς ἱπίθισιρία ἴπΠ6 δημπιχογαῖϊίΐοη οὗ παίίοηαϊὶ αείθοιϊίοης; ἰἴ ἰ5 

ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ ρΐοββ, ρογῆαρϑβ βιρρεοῖθα Ὁγ ν. 57. ; 
(25) Αϑβϑυγίδη δϑίγαϊ Δ ΟΥΘΠΡ ἀρρϑαῖβ ἴο παν Ὀδθη ἱπιγοάιςεα πὑπάεγ Μδη- 

ἀϑϑθῇ (69ο-- 642 Β.6.; οἰ 2 Κίηρβ 21,3), ῆο ννὰβ ἃ να558] οἱ [Π6 Αϑϑδυτίδῃ 

20 Κίηρ, δῃὰ ἴο ἢδνα Ἴςοηιππξαὰ ἴο ΕζΖοκίο 5 αν (ΕζΖεῖκ. 8,16)ὲ.. Αἱ τῇς 58π1ι6 
{Πππ|6ὰ {ΠπΠογΘ ννὰ5 ρύεαῖ αἀδνοίίΐοῃ ἴο ΔυριΓΥ δηα πιαρῖςαὶ αγίς (2 Κίῃρβ 21,6), 845 

ἴπεγθ ννὰβ ἴῃ ἴῃς ρογὶοά οἵ ἄδοδὺ οὗ ἴῃς. σγφςο- οιηδη᾿ γοϊρίοη. Οὗ 15. 47,12. 13. 
566 ποῖξ 16 Οἢ ς. 123. 

(26) ΟΥ ἴ5. 43,14; ἘζΖεῖκ. σ7,4; 23,14-175ζ. Τῆς Ομαϊάθαηῃ ΜΌΥΒΠΙΡ ννὰ5 

25 5:05: Δ η114}}Υ ἸἀΘητῖ 41] ἢ ἴῃς Αδογτίδη. Τηὸ ΟΠαϊάδθαης ννογὸ ἃ {γἰρα ἰη Βαῦγ- 
ἰοπία ψῆο μοῖ Ἴοπῃῖσγοϊ οὗ παῖ σουπηῖγν ἰοναγά ἴπΠ6 ἐπά οὗ ἴῃ6 ϑδενϑηῖῃ σθηΐυγν 

Βισ. Τῃε πον Ὁπαϊάθδηῃ ἀγπαϑῖνγ ννὰ5 Θϑῖβ Ὁ Π5Π 6 Ὁγ ΝΑ ΟΡοΟΪαβϑασ (Β. σα. 626), 

{πὸ (ποῦ οἵ ΝερθυςπαάηθΖζζασύ. ΒΚ [θγεπλαῃ απ ἘζΖοκὶοὶ τῃ6 σουπίγυν 5 σοπ]- 
ΠΊΟΠΪΥ ο4]16 (Παϊ θα. [15 οἰπδϊίοη νν85 ρθε! ἰνογαῦϊς ἔογ ἴπε θυ] άἀϊπρ ὑΡ 

30 οὗ ἃ »τοαῖ σοιηπιοῖοα. ΕῸγ ἴπὸ ὡοΐδαάορε οὔ ἴη6 ΟΠαϊίάθδηβ, οἱ ᾿άϑτκονν, δά ρίον 
ΟΥ αδρίομπῖα αμαὶ ἄσεγγία (Βοβίομ, 1898), ΡΡ. 362. 384. 403. 

(27) Ν. 32 οἵ {πε Κεςεϊνοα Τοχί ἰ5 ἃ ροββ ῃ ἢ Ὀγοαῖκα ἴῃ6 σοππεοίίοῃ. 

(28) ἴϑσγαβθὶ, ϑᾶγβ ἴπεὲὶ Ργορῇῃεῖ, ραϊπεα ποιϊῃίηρ δηὰά οιδῇςῤγοα πλυςῇ ἰγοπὶ ἰἰβ 
ΡΟΙΠ σα] δηά τοϊϊρίοις τγοϊαιίοης ἢ οἴπμοῦ ρϑορὶθ5. Ναῖϊίΐομαὶ. ἰβοϊαϊοη ([Π 6 

35 Βοηθγαὶ στὰς ἴῃ απιαᾳιῖγν) Παὰ [5 δάἀναηπίαρες ἴογ βοϊ -ἀδνοϊορπιθηῖ; ἴπΠ6 Ῥτγορῇοῖβ 
ὈΓΡΕΩ͂ τὸ ἴο ἴπ6 υἱπιοοῖ Ὀδοδιθα ἴπον Ὀεϊϊανοα παῖ ἴΠ6 8016 ννογϑηϊρ οὗ ΉΝΗ 

ννὰ5 Θϑϑθηῖαὶ ἴο ἴπ6 τὰς ΠΠ6 οὗ ϑγβοὶ. [Ι͂π ροϊηϊ οὗ δεῖ, ἰϑγδϑὶ ραϊηθα πιο ῇ ἰη 
ΘΘΏΘΓΑΙ ουὐῖυγτε ἰγοπὶ οἴπογ παίίοηβ νοι σννογνὶπρ ἰτοπὶ ἰἴ5 ραῖῃ ἴο πΊοπο- 
{π6|5π|, ἀηα ἴῃ ἴῃς ῥγοργοθϑα οὗ εἰν! Π!ζΖαίίοη ᾿ἰσοϊατςίοη πΘΟθβϑαῦτν ρᾶνα 'ᾺΥΚ ἴο τηΐοῃ. 

40 (29) ευῖ. 22,24. ΤΠα ριπιθηπιοηῖ οὗ ἃ ἴτθα ννοπΊδη ἰοῦ δαιϊζογν ἴῃ ἴπὲ 

Ϊανν (Ὠθυῖϊ., [,6ν.) νὰ ἄθαῖπ, Ὀυϊ ἴῃς ρϑπαῖῖν ννὰ5 πη ρναῖθα ἃ5 θδῦΐν 865 ἴῃ 
λὰ σρηΐιγν Β. σ. (Ρτον. 6, 35). 

(30) Τπεὲ τείδγεηοθ ἤόσγὸ (νν. 35 -- 41) ἰβ ἴο (ἢ6 αἴίδοκ οἵ ἴῃς. (] )α᾽ ἄθαης, ἴῃ 
ψΠ ἢ, ποννενοσγ, ἴπῈῸὶ ΘΠΊ4 16 Γ ρΘΟρΙ65 πραῦ [υἀΔἢ ἀρρθαγ ἴο ἤᾶανε Ἰοϊποά; 

45 25,3.6.8.12.15. ἴΙδϑγδϑὶ νου]Ἱά σϑᾶβθα ἴο σῖίνε πιγθ Ὀδοβδιδθ ἰἴ5 παίίοηδὶ ὄχίϑῖθησα 

νοι Ὀ6 ἀοδίγογαα. 

(31) Απ δηϊῃγοροπιούρηϊς γοργοϑοπίδι.οη, ἴπ6 ἀρρϑαβοπιθηΐ οἵ ΉΝΗ 5. ἀπρΡῸΓ 
Ὀγ ἴπ6 ρυπίϑῃπιεηῖ οὗ ἴῃς οβδηάεοῖα, ὃδυϊ 966. Δποῖπου οἷάθ. ἰῇ νν. 62.629. Οὗ 

ποῖε 18 οἢ ς.Σ. ᾿ 

50 (32) ΤΠε ϑβοοης οἴφιδε οὗ [15 νϑῦβθ, ψ πῃ σῇ ἀθοίαγος {παῖ ΝῊ 5. δῆροῦ νν]]] 

ΠΟΥ σδᾶβϑε, 6 Ορροβϑρα ἴο ἴπῃε σοπίοχιὶ (ν. 42 ἀφοίαγος. Ηἰβ ρυγροβθ ἴο ριυπί5}), 

δηὰ σῃπουϊὰ Ὀδ6 οιμἰῖοδα. 

(32) πε νοτγάς οἵ ἴπεὸ Εοοριὶνοα Τοχῖ ποῖα οπιϊῖῖοα ἀγὸ ἰγγοίοναηῖ ἰπ [Π|ς 

σοπηροίίοη, ἱπαϑπλισ ἢ 845 ἰϑγαθ] 5 ἰθον ποθ πὰ5 Ὀθθη {πΠῸ συδήεςῖ οὗ ἴπε ν ΠΟΙΘ 
5ς ἰθοοιγοο. 

τό 
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(324) Νοῖ δῇ ραπαοπιηθηῖ οἵ ἴΠ6 δἰϊορουῦν δἀηα 4 τοίεγθεποθ ἴο δεῖιιαὶ οοη- Χό, 45 

πὰ δῖα! ᾿ππά εν ἀπιοπρ ἴπΠ6 (απδδηϊῖος (οὐ ν. 49), Ὀυϊ ἃ ίγθε υ5ὲ οἵ ἴπε θροῦν 
ἴο τεργεβεηὶ ἴῃς Ηἰῖς ((απδδηῖῖθ) ἰἀοΙ]αῖγγν, ἰοανὶπρ οὐἱ οἱ νίθονν ἴπε γοϊδτοη 
οἵὁ [π656 ρθοόρὶθβ ἴο [ἩνΝΉ. 

(35) Κείογγιηρ ἴο ἴῃς τοὶ ρους. βασγῆςσς οὗ σΠ] ἄγε (ο ἀῦονε, ποῖς 21). 

(36) ϑαπιαγα ννΑ9 ἰαῦρεῦ δηδ ϑοάοπι 5Π|4}1|6Γ 1Π8π [6π|54]6Π|. 46 
(327) Ὠεροπάεςεπϊι εἰτε5; ὡκ ποῖε οη [οϑἤια σδ, 28. 

(38) ΕΖΕκΚΙΕΙ 5. ἐδ πιαῖς οἱ ϑοάοπιὶ. 5 ποϊενοσγίῃν ; ἢθ ἀρρεαῦβ ποῖ ἴο ἢᾶνὲ 49 

ἰη πιὰ ἴπΠ6 οἴογσν οἵ ὅξῃ. 19ς.ς Ηἰ5 ρεῖτε νὰ ρεῦῇαρς ἀγαμ ίγοπὶ ἴῃς 

0 ᾿ἰγϑάϊιοη οἱ ἢὶ5 {{|Ὸ6. ϑοάοπὶ, ἄρρθαῦθ ἴο πανὸ ναηϑπεά ίγοπῃ ἴπῈ βσοθηθ Ὀοίογε 

[ΠῸ Ιςγαρϑὶ ἴος οπιογθα ᾿σαπαδη. Ἰΐ βϑεπὶ5 ἴο αν Ῥέεῃ ἴπε ποδά οἵ ἃ Ἷσοπίξεαογα- 
του οὗ εἰἴϊε5 (ξη. 14). ἴὰ τὴᾶν παν Ὀεθη αοπβίγονθα Ὀγ ἰοτγεῖρστι ᾿πναϑίοη, Οὐ 

Ὅν ἰοβα οἱ σοιηπΊεγοθ, οὐ ΌΥ βοπιε οδίδϑίγορῃε οἵ πδίιιγθ, ροβϑιθῖὶν ὈΥ δὴ θαγῖῃ- 

ωι 

᾿νε πρᾶν να .: 
- 

Ορηνῶνι δῳ Ὁ. Λρρίείοη ἃ Οὐ. ἐπ (λς Ὁ αὶ ο,Ἱ Απιονίρα. 

ΞΟΠΤΉΕΕΝ ΒΑΥ ΟΕ ΤΗΕ ὈΕΞΑΌ 5ΕΈΑ4. 

αὐυακε δηα δη Ὄχρ]οβίοπ οἵ ρερίγοϊθιιπι (566 ποῖος οὐ φῃ. Σ9). [ἴἴ ν»ὰὰὼβ οἰπιαῖοα 
Ι5 ΠΟΥ ἴΠ6 δουῖῆογη οχίγοπη τ οὐ πὸ ᾿εδαά ὅ.α, ργοῦδοϊὶν ἴπ ἴπε τορίοη ψ ΠΟ ἢ ἰς 

πον σονεγεα Ὀγ ἴπὸ 5ῃά] ον νναΐογα οὗ ἴπε ϑοιιθγη Βαν οἵ ἴῃς Πεαὰ 568. 
(39) [,695 σιν ἴπ {πῸ ὄνὲς. οἵ ἴΠ6 1,αν. [τ 15 ποῖ ργοόοραῦϊε τπαὶ ἴτἢ6 52 

Ιἀοϊαῖγν οἱ ΠΘγυβα]οπὶ ννὰ5 στεδῖουγ 'ἰπ ἐχίεηϊ {πη παῖ οὗ ϑοάομι, απα ϑαπ)αγία, 

Δηα ἰ|ἴ νὰ. πλογα!]ϊν ποῖ ογθο ὄχοορῖ 50 (γ ἂς ἰΐ ν͵ὰ5 πιοῦε Ἴοπϑείοιϑ. ΤΠ 

20 Ῥτγορῃεῖ ἡουδι]εος μα 'ἰπ ππὰ ΜΠαῖ ἢῈ σοποι θα ἴΠ6 συθδῖου ποάγηθος οὗ 

ΗνῊ ἴο [επιβαΐοπὶ ψνῃϊο ἢ τηφήδ [5 περίοςΐῖ οἵ Ηϊπιὶ ἴῃ6 ποτὲ πείποιις. [π᾿ ἔφοεῖ, 
του ἴπὲ Τοπιρῖὶς ἴῃ [εγιισαίθηλ ἢα5 αϑϑοςιαιθα Ηΐπὶ ραγι σου !ατῖν, ἴπ Οὐ πιὶπάς, 

ΜΉ ἢ παῖ εἰν, Ηἔἕ νὼ ἃ5. πῇς ῇ ΜΌτγοΠΙροα ἴῃ ΘΑΠΊΔΤΙΑ ἃ5. ᾿π [ για] 6Π|. 

(40) Τπαῖ ϑαπιαγία, {παΐῖ 15, πὸ Νοπῖῆογη Κιπσάοπι), «Ποιὰ Ὅς τοϑίογεα νας 53 

25 ἃ Ρατῖ οὗ 1ῃε Ρτορῆεῖ᾽5. πορὲ ίωσγ {πΠῸ παϊϊοῃ (ς. 37). Τἤηετο βὰς αἶφο ἐχρεοῖαδ- 

το οὗ ἴῃς τοϑτογαϊίὶοη οὐ οἵβεγ ρεοορίες: οἵ Εσνρὶ (29. 14}. Μολδ, ἈΑἈπιπιοη, δηᾶς 

ΕἸΑπὶ {[6γ. 48..7; 49.6. 3ο᾽: οὐ, ωτ τῆς ἢορὸ ὁπιογίαιηο ἃ βοῖηξ σθηζυγ 65. [αἴθυ, 
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Ι5. 19,,ω4. ὙΤπυ5 Ισγαθὶ νου ἄννεῖ]] ἴῃ τΠ6 τάς οἵ ἃ ρϑδοθῃ! σοπιπιαην οἵ χό 
ΠδιΟΠ5, ᾿ἴ8 ΘΌΡρΓΟΠΊΔΟν 845 ἴῃ6 βρϑοῖαὶ ρϑορῖὶς οὗ [ΝῊ Ὀείπρ δοκηον εάρεα, [Ιὴ 

δοςογάδηοθ ἢ [Π|5 ἰαγρθ- πραγίθα ρΐίδαηῃ ΕζΖθκιθὶ ἤθτε τῆϊπκο οὗ (ῃς τοϑιογαϊίίζοῃ 
οὗ δοάοπι, {παῖ ἰ5, πῃ σοποῖαὶ, οὗ ἴῃ γτερίοῃ οῆσθα οςσυρὶοα Όγ {παῖ εἰϊν. 

δ (41) ἰβύδϑῖ, ρυῖ οπ δὴ βδατδν ἢ ϑοάοπι δηα ϑαπιαγία, νου ἤᾶνα ποῖῃ- 54 
ἴῃ; ἴο Ὀοαδβῖ οὗ ἴῃ [Π6 τοϊγοβροςῖί. 

(42) [ἀοϊ]αῖγγ. Το Βοςοείνεα Τεχῖ ἢ45 τυϊεξεάμδες, Ὀυϊ παξεαρμεες ἰ5 τοαυγοα 57 
ν ἴμ6 νεγρ (αεῤῥαγεα), δῃὰ Ὀγν ἴῃς δἰθρογν (866 νν. 36.327). 39). Τῇ βθῆβα ἰ5: 

85 ἰῃ ἴῇν ρῥγοβροῦῖν ἴπου ἀϊάσι βοογη ϑοάοπι (πο πα Ὀδεη ἀδβίγογθα ἴογ ἰΐ5 
Ι0 ψυ]οΚοάη655), 580 πον ατγί ἴποιν, ἴῃ ἴπνῪ Πιιπλ]ΠἸ]αἴοη, σδοογηθα ὈὉν τῃν πείσῃ θοτγα. 

(43) Εάοτχῃ (δυϊ ποῖ “41,.γα»», ἴῇαϊ 5, ϑυγία) δηὰ ΡΠ Πα νογΘ δἵ {Π15 {{ΠΊ6 
ἰΓΟυ ] ΘβοπΊΘ ΘΠΘΠ165 ἴο [Θτυβαΐθπη (ς. 26). ΕῸτΓ ἴπε τοδάϊης οὗ ἴῃς Ἐδορινοά 
Τοχῖ (“41)γ,α ἰμϑίεδα οὗ 4 0) ωύὺῦ Νοῖθβ. οὐ [πᾶρεϑ, ΡΡ. 57, 1. 26; 9οο,21 δηά 

ποῖδθβ οἡ ΕζΖ. 6,14; 27, 16. 

15 (44) Ο΄( 34,23-21; 26,25--2}; 37,21 --28, δηᾶ ποῖθϑ. οὐ ἴποβθ ραϑϑᾶρϑϑ. 60 

ΤῇΘ πον σονοηδηῖ ννὰ5 ἃ γε- ηδοϊπιθηϊ δηα ἃ πιούδὶ ὄθχρδηβίοη οὗ ἴπῸ οἷά (τορτγο- 
βρηϊθα ἰοῦ ἴῃε Ῥγορῃμεῖ ὉνΥ ἴπ6 ἰερ ϑαοη δἵ ϑ1η41), ψῃὶ ἢ ᾿ογαρϑὶ (ν. 59) πδά 
ἀοϑρισοα αδηα Ὀγοκϑη ὈΥ 15 Ἰαοἱαίγγυ. 

(45) [πίϑοσ ἴο ἴϑγαρὶ, δαηὰά ἀφδροπάθφηϊ οἡ ᾿ ίογ τγοϊ σίους συϊάδηοθ. Τῆς ὅι 
20 ψογτὰ ἐαιτρλίοῦς α͵580 ἱπλρῖ165 ἰΘηάθγπθϑς οὗ γοϊδίίοη, 8 (απ γ- πίοη οὗ Παίϊοῃϑ -- 

ἃ ρΡατΐ οὗ ἴῃς ρστϑοαῖ ργορπεῖς τποιυρῃὶ οὗ ἴῃ6 τοὶ ρους υπηϊβοαίίοη οὗ ἴῃ6 ννοτ]ά. 

ΤΠΙ5 νὰ ἴο Ὀ6 Ὀτουρῃΐ δῦουϊ βοϊεῖν {πγουρ [ηνῊ 5 (αἰ ΠΠι|]η655 ἴο Ηἰβ σονε- 
Πδηῖ. Ιϑγϑϑῖ, ἴῃ δἼσορίίης Ηἰβ δ] σϑίηρβ, ννὰ5 ἴο τδοορηϊζεα ἰἴ5 οὐνῦ ἰηΠά 6} 
ΔηΩ ἱποαρδοϊῖν. 

25 (46) Ριιϊϑῃπιεπὶ τηυδὶ ργοοθάς (ν. 42); ἴπεπ ΙΉΝΗ ἰογρίνεϑ, ἃ5 ἃ πιιβραπα 63 

ἰογψῖνοϑ 8η οὐτ!πρ να, ΟΥ 4 ἰδῖπον ἀἰθοδεάϊεηϊ σπ]ἄγοη. ὙνΠαὶ ἴα ἤοῦα ρὑσγοπ ϑθα 
5 (Π6 γ6-6ϑΙδ Ὁ Π5ηπιθηῖ οὗ τἴῃς6 παίϊομδὶ [6 ἴῃ (απδδη. 

(Ἰοίέσ οκ Φβαρέεν 11. 

(1) ΝΕ υςσΠαάηθζζΖασ, Κίηρ οἱ Βαῦυϊίοη; 566 ν. 12. Οὗ |6γ. 27.37)7. Τῆς χ7,32 

30 ΘΧ Ϊε5 ἄρΡΡρθδγ ἴο ἤανε Ὀδθη ἴῃ ςσοπιπιυπίςαίίοη νυ [Θγυβαϊεπὶ; οἱ 33,21; 24,2. 
Τῆς ἀαῖε οὗ τπ|5 ργορῆθου 5 ποῖ ρίνβη. 

(2) Οἱ σορίεπαιϊα ἀρρϑαζδηςο. 
(323) Τῆς πια]οϑῖς οδάδγ οἵ [,θαποη ἰ5 ἴπη6 τονδὶ ᾿ἢανίάϊς Ηοιδε (νν. 12. 13), 

ἴπε ἱορπιοϑδὶ ἵνὶρ 15 Κίηρ [ἙΠποίϊδοπίη (597 Β. ς.) δηά ἴπε ργίηςοϑ (2 Κιηρδ 24, 15). 

25 (οπίζασί 2:, 3. 
(4) Ομαϊάξαᾳ απὰ Βαῦγίοῃ ; 566 ποῖβ 26 οἡ ς. 1:ό. 4 

(5) Τα τογδαὶ ἰδπηϊΐν (566 ν. 123). Μαῖίϊδηΐϊαῃ, ἴῃ γουηρεϑῖ δοὴ οἱ Κίηρ 5 

7οβίδῃ (8. σ. 640 -- 09) 'νἃ5 πιδᾶς Κίῃρ (Β. Ὁ. 597 -- 586), ἰακΚίηρ; ἴπεὶ παπὶὲ Ζεάεζιαλ 
(2 Κίηρβ 24, 17). 

40 (6) Τῆς ννοτά οπιϊῖῖοὰ (οπι το ἱπ ἘΝ α͵ἴ50) 5 υπίηῖθ ΠΡ }0}]6, ρῥγοραῦϊν ἃ 

5. ΓΑ] 5110. 
(7) Τῆς ρυγροβα οὗ ἴῃς. Βανγϊοπίαπ Κὶηρ ννὰς ἴπαιϊ [πάδῃ σπου Ὀ6 «4 αυἱεῖ 6 

να554] Κιηριάοπι, πιακίῃρ πΠῸ ργεοίθηβιοηβ ἴο ἱηάεροπάρφηςς (ν. 14). 
(8) Τα τοδαΐϊηρ αμοΐλϑρ ἰποῖθδα οὗ α (845. (πὸ Ηδθῦγανν [85 11) 15 ἰουπά ἴῃ 7 

45 ἴῃς Οτθοκ, 1,αἰἰπη, ἀπ ϑγγίας Ψεγϑίοηβ. 

(9) Ἡορῆτᾳ (ο“ῤργίθς), ἹΚπρ οἵ Ἐρυρίὶ (ν. 15; [6γ. 37,5-; οὐ [6γ. 27,1 -- 3, 
τρδάϊην Ζεαάφξίαλ ἰπϑιθαὰ οἵ γελοϊαελῖμ). Ιἴ νὰβ πορεὰ ἴῃδὶ Ερυρῖ ψνοιυϊὰ ᾿Ὀὲ ἃ 
τηδίοῃ ίογ Βαῦυϊοη, ἴῃ νος σα56 ἴῃς νοὶ Ραϊοϑιπίδη δεδροαγά νου ἴπτον 

ΟΗ͂ τὴς (μα άθβδη γόκβο. 
50 (1ο) δῇ, ἃ5 να554] οἵ Βαῦγίοῃ, ννὰ5 βϑίδ  ϑηθα ὑπάσθγ ἰανογαῦϊ]ς σοπαϊίομβ, 8 

ΔΗ, δὰγ5 ἴῃς. Ῥγορῃεῖ, πιρῃϊ πᾶν Ὀδθη ρΓΟΒροΟυ 5 δπᾶά Πάρρυ, Ὀυῖ ἰοῦ ἃ πιδά 

ἀεϑῖγε ογ ἱπάθροπάρηςο. 
(11) Τῆε Κίηρ οἵ Βανγίοη (ν. 16). 9 

9 
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(12) Τα τοίθγθησθ, 85 ν. 17 ϑῇονβ, ἰ5 ἴο ἴῃ νδηϊΐγ οὗ ἴπε6 πορθ5 ψῇῃϊοῇ 

ψεΓα Ὀαβοά οὐ Εργρίέ. Τῆς Κιῃρ οὐ Εργρὶ αϊά δάνδηςς ἴοναγά [6πιϑδ] 6 πὶ 

(]6γ. 37,5), Ὀυϊ βρεϑαϊγ [611 Ῥδςκ, ἀρραγθητν νιτπουΐϊ ἄρπίην (Ἰπουρἢ [οβορῆι5, 

“Ἵ"ῇ χ, 7,3, ἀθοίαγοϑ {παὶ πὸ ννὰβ ἀθίβϑαεεβ) [δγεπιίδῃ σαγ5 ποῖμίπρ οἱ ἃ δία ; 
2 Κιπρβ 24 ἀοϑς ποῖ τηρηϊίοη ἴπ6 ἱπίογροβιίοη οὗ ΗἩορῆτγα. 

(13) Απ ἐπιεπάδίοῃ (ϑυρροϑίεα Ὀγ ν. 17) οἵ δὴ οὈνίοιὶν σοτγυρῖ Ηδῦτονν 
ννογά. ' 

(14), Τῆς ἐχργοϑϑίοη οὐροηρ αγὴε απα γεῖρλέν λοςί Ἰοοῖκβ κ δὴ δᾺΓΟηΘΟΙΙ5 

50 ΠΠΡ4] ρῆγαβα ᾿ἰπϑογίθα, ψ ἢ οἰρῃῖϊ σἤδηροϑ, ἔγοπὶ ν. 17. 
(15) Τπὲ Κίηρ οἵ υἀ δῇ. 
(16) ἴῃ δοςορίϊηρ ἴμε ροβιτίοη οὗ Κίηρ, σϑαὰγβ ἴῃς. Ργορῆοσῖ, Ζεαάςδκίδῃ ῥγοπι- 

ἰσοαὰ οὐεαάϊοθησε ἴο ἴπε Κίηρ οἵ Βαῦγίοη. Βιιῖ τῇς τίρῆϊ οὐ γϑνοῖτ ἰ5 ὑπ άἀθηϊδῦϊε ; 
ΖεοάοκΚιαπ᾽ 5. ΟΥΓΟΥ ννὰβ ποῖ πε ν]οϊαϊίοη οὗ δὴ οδ] γαϊΐίοα, Ὀυϊ ἰαοῖκ οὗ ροϊῖςδὶ) 
νἸϑάοπι. ἘζΖακίοὶ, ποννονογ, Ὠοϊάϊηρ συϊδπιϑϑίοη ἴο Βαυγίοη ἴο Ὀ6 ἴῃε οηἷΐν ροΐΐεν 
δηαὰ ἴῃ6 ν]] οὗὐ ΙΗΝΗῴφ,Ὶ Ππᾶ5 πο ραΐϊΐϊθῃος ψ ἢ Ζεάεκίαῃ, δηὰ ἴγεαῖς πἰπὶ ἢ 
ὈΠτοσίγαι πο αἱ σοηῖοπιρῖ. 

(17) Ηορῆτγα (7|]6εσ. 37, 5) οβεοϊθα ποιϊῃίηρ Ὀυϊ 4 Ὀτχίεῖ ἱπιοσγυρίίοη οὗ {πε 
βδίερε οἵ ογυβαίθη. Τμαὶ τῇς (Πα άθδης γοπιαϊηεα πραῦ ἴπ6 εἰν ἀυτίηρν πε 
Εργρίδη ἰηγοδὰ ἀρρεδῖβ ἴο Ὀε βιιρρεβρῖεα ΌὈγ θτ. 37,11 -- 12. 

(18) Τα τρδάϊηρς ελοῖος (τ΄ 23,7) ἰπϑίεβδάὰ οἵ ἴ6 ἀοινῖπι! μερίς ἰ5 

οδιαϊηθα ΌΥΚ 84 5 πη)|ρῖὶ6 ἱγαηϑροβίοη οὗ ἵνο ἰεϊῖθγβ. " 

(19) 76τ. 39,1. - 9. 
(20) επιβαΐϊθπὶ 5141} Ὀς τῆς ςσαρίῖα] οὗ ἴπΠ6 τοϑίογοα παϊίΐοη (ἴῃς ἵνὶρς ρἰδηϊθὰ 

Όν ΪΗνΗ}), νψῃϊοῆ, ὑπο ἃ ανίαϊς Κίηρ, 5141} Ὀθοοπιθ νεῖ ρτϑδῖ, πανίηρ 

ΒΌΡΓΟΠΊΔΟΥ ΟνοΓ 411] ρβθορὶθϑ. 
(21) Εχαϊ: βθῦϊς [ςγδϑ], απαὰ δῇαϑο [5 ροννοσῇι οποπΊὶθϑ. [Ιἢ {{π|65 οὗ ἀθργθϑ- 

βίο ἴπογο οαπὶθ ἱπῖο δχίβίθποθ ἴῃς ορἰπίοη ἴμαὶῖ ρον ννὰ5 Ἴοηπεοοῖϊθα 
ἱ Κοάηρθθς; οὐ 5. 2,11-17; 26,5; 1 54Πι.. 2,,4,-.΄ὡ9; 5. 113,7-9.. [ηνη β 

σονοτγηπιοηΐῖ οὗ ἴπΠῸ νοῦ ἴῃ πιαηϊίοσίθα [1560 ἰὴ (Π6 τανογϑαὶ οὗ δχϑίηρ σοη- 
ἀπ ομ5. 

(22) Οοπιραᾶγα 22,14; 36,326; 37,14 ἀπὰ ἴπ6 ποῖθ οἡ ῥϑαϊΐπὶ 75, 4. 

(Ἰοίέσ οκ Φβαρέέν 18. 

(1) Τῆΐϊ5 ργονεγὺ (οἱ [6΄. 31, 29) Ὄχρύθϑϑες ἃ ἰαςϊ οὗ [πΠ|ὸ, δπά ἴῃ ἴπαὶ βθῆβα 

ΓοπΊαΐηβ αἰνναγβ ἴγι6; σῃ]άγθπ ἀὸ δυο ἴογ ἴπε οἱῆβ οὗ ραγεπῖβ. Ευτγίμεσγ, [ἢ 
ΘΧΡΓΘΘΘΘΩ ἰοῦ ΕΖοκίε]᾽ 5 σοπῖοπηρογαγίος 8η δησίθηϊ ἰεραὶ ρυποῖρ]θ, γοϑυ την [ΓῸΠὶ 
ἴπηε οἷά οτυάς ποίϊοη οὗ {{|ῦ4] ϑοϊϊἀαγιῖν ([ο5}. 7,24. 25; Εχ. 20, 5); ἴῃ|5 νᾶ5 
δεῖ αϑἰάβ Ὀν ἴῃῆε ρστοντῇ οὗ ἴπ6ὶ ϑγδο ἰϑῃ πιογαὶ σϑθηθο (Π ει. 24,16; 2 Κίηρβ 
14,6). ΕἸπαΙΐγ, ἰἴἃ νὰ υπαεγοϊοοα, ἴῃ ἃ πιοοῃδηΐοαὶ νὰν, ὉΥ ἴΠ6 ΡΘΟρΡΪῈ 85 
ϑοῖτπρ ἰογίῃ ἴΠ6 ρεγϑοηδὶ γοϊδτίοη Ὀεδίννθεη πὰρ δηὰὲ σοά; ἴπ5 τενναγαάς δηά 
Ρυπὶϑῃηθπηῖς εγα Τοποοϊνοα οὗ 845 ποπίδθϊθ, δηὰ ἴπῸὸ βϑθῆβε οὗ ρεῦϑοῃδὶ τπογαὶ 
Δεοςσοιηῖδ ΠΥ ννὰ5 αἰϊπιπιθά. 

(2) Εζϑκιεὶ ([Ο]] ον ηρ [Θγοπηίδῃ, ἢ εἰα οτγαῖθ 1ΠΠ 051 ΓΑ ΟΠ}, ἰᾶγ5 ἄοννῃ πὸ 
τι] οὗ αδὐὔϑφοϊαϊε ἱπάιντάιι41] γοϑροηϑιΠγ. ὙΠεῈ δπηοιυποοπιοηΐῖ οἱ ἴΠ|5 ῥγποίρ]ς 
(ἰπ Πδυϊ. 24,16; [|ετ.; ΕΖεΚ.) πιαῦκβ ἂπ Ἔροςῇ 'π ᾿βϑγδο  ΠΙ5ἢ εἰπῖςαὶ ἀδνεῖορ- 
πιοηῖ; ἰτ 5. ἃ ροϊπὶ ἴο ψῃ σῇ 41] ρστονὶπρ δος θῖϊθ5 Ὡθοθϑβατ ν σοπθ. Ηδτζο, 

ἰηάοςα, τ ἰ5. 1Πἰπλ|ο ἴο ἴϑγαϑὶ, πὰ ἢᾷς βρϑοῖαὶ τοίογεπος ἴο ἴῃς αἰϑοσι πηι παΐϊοῃ 

Ὀείνθοη ἴῃ σοοά δπά ἴμε ὑαά δπιοὴρ ἴπεὸ ὄχῖΐθς, δηά ἴπΠ6 ἀσιογπιπαῖίοη οἵ 
Παὶ ροίθοηβ 5Π4}} τοίαση ἴο (απδδη (566 ς. 32); Πενογῖῃε 655 ἃ βΡεπογαὶ ρῥγη- 

εἷρῖθ ἰ5. ἱηνοϊνοά. 
(3) Τῇ 33,25; Ὠρδυϊ. 12,232. Απ οΪά τεϊρίοιβ τιῖὶθ (1 ὅϑ4πὶι. 14,32 -- 34), 

σοπηροϊοα νυ τῆς. Ὀο]οῖ τηαῖ τῆς ὈΪοοά, 45 σοπίαδιηης ἴπῃθ [᾿6, ννὰς ϑαςγρά 

(1ῃαῖ ἴ5, υἱεπηταῖοϊὶν, αἰνι πο); οὐ ἴπεῈ ποῖθ οὐ ἴ.εν. 3,17. ΤΠὸ ἴοχὶ ἰ5 σπδηρθά 50 
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ἃ5 ἴο ἄρτῖθθ υἱῖἢ 22,25; οαϊΐηρ οκ 24 μομμέαϊ 5 (ἃ5 ἴῆς. Ηδῦτον τοδά5) ννᾶβ 
ποῖ ἃ ταὶ οβδηβα: 1 ἰ5 ἃ ἀϊβεγεηῖϊ {π|ὴρ ἰγοῦὶ ννουβῃιρίηρ δ σταγαὰὶ ϑῃγὶπῈ 5 

(6,3. 4). 
(4) Τῇθ πηοίξαρρδδε 5 ἴῃαῖϊ οὗ πιοηβίσγυδίοη,; 566 22,10; 26,17; [,4π|. 

1,17; ἴνδν. 12,2; 15,19-:24.-ς Οη [Π6 ν»τοιπάς οὐ {πὶ τεριϊαϊίίοη 566 ἊΝ. Ε. 
ΘΜΙΤΗ, Αἰ εέσίοη οὐ ἐξ «ϑερεῖες, 56ς. εα., ρρ. 441. Ὑῇα πιρηβίπιαὶ αἀἰβοθαγρο, 
1κὸ ἴῃ6 ὈΪοοά, ννὰβ ποία ἴο ὍὉ6ς ᾿σοπηροιϊθα ψῖῇ τῃ6 [[ΠἶῸ, απὰ τπογοίογο ςαογοὰ 

οὐ ἑαόοο, ἀπά ἀεῆ]ηρ (ο΄ ἀῦονε, Ρ. το, 11. 21. 32 πὰ ποῖβ οῃ οϑβῇ. 6, 17). 
(5) Ου ἴῃς έσαρε 5ε6 Ὠδιῖ. 24, 10-- 12; [.ον. 6, 2. 
(6) ἴῃ ἴῃς. ποη-σοπηπΊογοαὶ ϑγα 5 σοπιηλαηγ ἴο ἀφηημαηά ἱπηΐογοθῖ οἡ 

ἸΊΟΠΘΥ νὰ5 τεραγάθα 85 Ὄχίογίίοη (οἷ 1.εν. 25,36; 5. σῷ,5). Βεΐνδθϑθ, [8 
ἴεγ5 ἡμίεγεοέ (Ὠδυῖ. 23,19) δηα ἡμεγεαδό (1 Ἔν. 25,326; Ρῖον. 28, 8) ἴποτο 

566ΠῚ5 ἴο 6 ὯῸ Θδϑϑρηῖίαὶ αἰ βογθηςθ. 

(7) ΤῊϊδ. υπα περ ϑηϊηρ πιὶπρ] ηρ οὐ ἴῃ6 πιούὰὶ «δηά ἴπῃ6 ποηῃ-ῖηογαὶ (νν. 
5-οΟἡἹ Ὀεϊοηρεοα ἴο ἴῃπε {{π|65, το ρίοη Ὀδίηρ ἃ ραγί οἵ ἴπ6 εἰν] ἴᾶὰνν δπα Ἷου- 
ἰαἰπίηρ ΠΊΔΩΥ ϑυγνῖναῖϊα οἱ σπιάθ ΘδΥν οἰδίοπις ἀπ ἰάθαβ; ἴπῃ6 δᾶπὶα ἰπΐηρ 
Θχίϑῖεα ἴῃ πηϑάϊοναὶ ΕἸ γορϑ. 

(8) ΤἣἝῖβ ρῆγαδθ ἰ5 σογγιυρί ἴῃ ίογηι, δῃηᾶὰ δας. ποίπίηρ ἴο ἴπε δθῆβθὲ. Τῇῆες 
τοπάογίηρ τὐάο ἀοδ5 «0. ἃ ὀγοίλόγ αὩν οὔὲόέ οὐ ἐλέξε ἐλίηρς 1ῖ56 βοιηθννῃδῖ ἰογορά. 

(9) Τα νοτγὰ ὀγοίλξν ἰ5 ουΐ οὗ ρίας ἴῃ 1ῃ15 σοπηθοίίζοη, ἀπά ἰ5 πο ἀοιθῖ ἃ 
50 ΠΡ 4] ΘΥΓΟΥ, 

(το) Τῆς σίας αὔὸ τηοσὰΐ δηᾶ Ἴθγοηιοηίΐαϊὶ, ἱἹποϊαΐηρ βασγίῆοθ. Τῆς ςοη- 
ςδρίίοη ἰβ 5111] ἰαγρεῖν παιϊοηδὶ, δπα ἰσ ψΠΟΪῪ ἰοραὶ; πιούϑὶϊν ἰα ἃ πιαῖϊοσ οὗ 
ἀϊνίπης σἴδίιῖϊθ. ὙΠ5 ἰαϑί 1ἰ5 ἃ δἵΐθρ ἰογνναγά ἴῃ ἴῃ ογρδηῃϊζαϊίίοη οὐ πιοῖαΐ ἽἿοη- 
σορίοπβ, σίνιηρ πε αἰνίηθ ἃ5. νν 6 }}] 85 υπΊαῃ βαηοίίοῃ. 

(11) Μϑὴ ἴᾶνὲ ρονεσ οἵ {ποπιϑοῖνεβ ἴο ἴυγη ἴτοπὶ ον] ἴο σοοά, οὔ τοι 
βοοά ἴο εν]. Μεπβ ἀθρὰς αείογηπθ {πεὶγ ἰοῖ ἴῃ 16. Νοίῃπιησ ἰ5 βαϊὰ οἱ 
᾿ηνναγά ἐχρεγίθησθ, τεροβηΐδησθ, οπδηρε οὗ ἤραγῖ; ἴπ686 δα ἱηνοϊνεοά, Ὀυϊ [πε 

βἴγθϑϑ ἰ5 ποῖ ἰαίἃ οὐ ἴθ. Ὑπα {6 ἀπά ἄθαῖῃ βροκϑη οὗ γα ρῇῃγϑιςδί. 
(12) Τα ἱγαπϑροβιίίοη οὗ ἴΠ6 ὄχργοϑϑίοη ζάεγοον, Ὀαβδεαὰ οἡ ἴῃη6 ϑερίυαριηϊ, 

δαἀάς ἴο ἴῃ6 οἰδθαγηθϑθθ δπὰ ίογοθ οὗ ἴῃε. ϑεηΐθποα ; ἴπ6 βϑοοῃηά οἷαυδε ὄχρίδὶῃϑ 
νη ογοίου ἴῃ6 πῆδῃ (165. 

(13) Τῇε Ῥγορῆεῖ᾽ 5 θαγηθϑῖ Ἰηβίβϑίθδπος βῆονϑ {παῖ ἢἰ5 ἀοςίγίπα ννᾶ58 ποῖ σϑη- 
Θγα ν δοςθρῖθά. 

(14) Τῆς δχργοβϑίοη σραΐρμδί πὸ ἰ5 τεαυϊγοὰ Ὀγ ἴῃς τος οὗ Ηθῦτεν οοη- 
βίγαςστοη. 

(15) Οἡ πμεῖῦ ἀφσαγί δῃὰ μεν ορίγιἔ 5866 ἤοῖΐθ οὔ 1ἱσ, 19. 

(16) Τῆς ἱπιπιεαϊαῖϊε οὐὔ͵εςὶς οὐ ἴῇῆς ἀϊδοουτθα ἰ5 ἴο ἱπάιιςσα ἴῃ 6 ρθορῖς ἴο 
ἴυγῃ ἰγοπὶ ἴπεὶγ ηὴ ὉΥ βῃονίηρ ἴπαὶ {Π6]Γ (αἴθ ννὰ5 ἴῃ τῆ 6]γ οὐνῇ παπάς ( Ἡὰν 
δ γε αἴ63). Τῆς Ργορῆοῖ Ἰοοκβ οὐ [Π{ 6 ἃ5 ἃ πια55 οὗ δοίϊοῃβ. 

(17) Τῆς 5ἰδίθμηθηϊ ἴμαὶ σοα ἀοοθ5 ποῖ αἀεϑίγε ἴῃς ἀφαίῃ οὗ ἢίπι ννῆοβο οἰης 

Ὀτίηρ οὐ ἰπὶ ἀθαῖῃ (ἰπαΐῖ 15, ἴῃς. νιςκοα, ν. 23), 56 ἤϑῦθ πιϑδαηΐ βρϑοιβοδ!ν ἴοτ 

1η6 Ισγδοοθ. Ηον ίαγ ἘζΖοκιθὶ νοι παν ὀχίεπαρα ἰ ἴο ποη-]9γαθ] 1165 ν᾿ 6 
ἢανθ ΠΟ πΊθδηβ οὗ αφίοπηϊ πη. ὙὉΤμὲ Τοπῆϊοϊς Ὀδῖννθοη (οὐ 5 ἀεδϑίγο δπὰ Ηἰς 

45 )υά!εΐα! δοϊίοι 15 ἀϑϑυπιθά Ὁγν ἴῃῈ Ῥτγορῇεὶ υνἱπουΐ τγοπηαγκ. 

50 

(ϊἸοέεα οκ Φβαρέεν ι9. 

Τὶς σμαρίοσγ, ἤοθα δοῦοσγ ἴοῃε ἰβ ἰῇ γι κίπρ σοηπίγας ἢ τῃ6 ἤργος 
ἀδημπποϊαίίοης ἀπ ψ ῃς ἢ 1ἴ σἴδηαβ, θεϊοηρβ σΠγοποϊορίςοα! ν δἴοσ τς. 22. 

(1) Ιη ἴπε Ηεῦτγενν 1 ἀπιεηΐ οὔ ΕἸερν (φίμπάλ,; 566 Ῥγοίθδδοσ ΒΌΌΡΘΕ ἴῃ 734 
Λίν Ἰψογία, νοῖ. 2), φαςῇ 1ἰπῸ ΟΥΓ νϑῖθθ σοῃϑὶϑῖς οἵ ἴννο 5πογῖί οἰδιιθθϑ, ἴπΠ6 βϑοοπά, 

ΜΉΙΟΝ ἰ5 ἴῃ6 5σποιίοσ οὗ ἴπε ἵνο, ρἱνίηρ ἃ πιοιγηῆι οδάθπος (566 ἴ6 Βοοῖ οἵ 

Ι,απιοηΐϊφιοη5). ὙΤΠῈ ἴανν οὗ [6 γγιῃπι ἰ5 ποῖ αἴνναγϑς σαγθί ἶγ οὐϑογνεα, δπά ἴἴ 

15. βοιηθδιπιθ5. ἱπηροβϑῖθὶς ἴο γοργοάϊιοθ τῇς τῆν πηςαὶ εβθοῖ ἴῃ ΕΠ] 5ῃ. 

χ8 

οΟΟυ: 
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19,2-9 ---ὐοοθεδας (Ἰοέεα οὐ 5εβίεῦ οκθϑθοον..-- 132 

(2) Τῆς ἷπρ. 2γίηεσ, ἃ5Ξ. ἴῃῆε Οατοοῖκ ΒΙΌΪῈ τοαάς, 15. 'ἴῃ δοςοάᾷ νἢ τη6 (ο]- 
Ἰονίην δίηρ. ργεάϊςαῖθς, ἴα. Ηθῦ. 2γήμεσς, Ὠονανοῦ, πᾶν Ὀ6 υπαάφιπίοοα 45 
τοίθσγίηρ ἴο ἴπΠ6 ἴἤγθεα Κίηρϑ. 

(3) 2ίξο ἴα ορίαϊποα Ὀν ἴῃς ἱπβοπίίοη οἵ οας Ηθῦτγον ἰεϊῖοσ; {πΠ6 ἰοσγηὶ τῃυ5 
Ὀδοοπιθ5 ράγα]16] ἴο ἴπαϊ οὗ ν. το. Τα τγαηϑαίοη οἵ ἘΝ, δαί τυας ἐᾷν »ιοΐλϑν Κ᾽ 
α ἤονιδδ5, ἰα. τ γτηπ σα γ Ὀδ86, απὰ “ον τας {ἀγ Ἰποέλεγ ἃ ἐϊοριδδ5 " 5 βυῃῖδοισδ! ν 
οὔβουγο δπα ἀουθίίμ!. 

(4) Τῆς ἰϑγαϑι 5 ἢ παϊίοη. ὙΤΠδ Δ᾽] ροῦν γοργοβεοηῖβ ἴπεὸ πδίίοη 85 ἴῃ 6 πιοῖπου 
οὗ πιρῃϊν πιοπδγοἢ5. 

(5) 6 π͵οδῆαΖ (Β. α. 609) ἴῃ6 5δοῃ οἵ οϑίδῃ (Β. Ὁ. 640 -- 609), 2 Κίηρβ 23,31 -- 34. 3 
Ης ννᾶὰβ. ρειβοπαν ποι ρηϊποδηῖ, Ὀὰπῖ τοργεβοηῖβ ἴπΠ6 ἀθοανίηρ ἰογίυποϑ οὐ [υάδῇῃ. 

(6) ΤΕ ἐχργεβδϑίοη γημρ ἦς ἀενομγεα ἰ5. ἃ Ῥοριϊοδὶ δ᾽] υδίοη ἴο γσογαὶ ὑγονν 685. 

(7) Τῇε μαΐοηπξ ἰ᾽5 Ρυϊ ροηθγαὶ ϊν ἰοῦ ἴῃς Ἐργρίίδῃβ. 

(8) Α σ'ρμῖ οσἤδηρσε οὗ νοννεΐὶβ γῖίνοβ ογίδαὶ ομέ (-Ξ ταϊβεὰ ἃ ἢιια δπά ςτἴγ) 
Ἰηϑῖθαα οὗ ἴπΠε6 ἱπαρργορτγίαῖς ἀεαγα οὗ ἴῃς Κεςεϊνοα Τοχί. 

4 

(9) [ἐποϊαομίη (Β. σ. 597), 2 Κίῃρβ 24,8--τἰό; |θῦ. 22,24--2οβ. Ηἰξ5 (δίπουν 
(ἴ1ῃε εἰάογ. Ὀγοΐμεγ οὐ 6 πόα 42Ζ), [6 οϊα πὶ (Β. σ. 608 -- 597), 5 παῖε οπλιϊοά 
Ὀδοδῦβα πα αἰϊξά ἰῃ ρϑαᾶςὸ οἡ ἴῃε ἴἤτγοπθο. 

(1ιο) 7 λεῖγ αἰτυεηρ-ῥίέασες ἀξ γαυαρεα ἴα ἂἃῇ οπιοπάαδϊςοη ἴοσγ ἴπ6 ἱπιροϑϑῖῦ]ς 
ὄνον ἐλεῖγ ῥαίαεος οἵ ἴῃς. Βεςεϊνοα Τεχῖ; οἴπευ ργοροβεα γοδάϊηρβ ἀὔὸ : ὀγοζε 
οι ἐλεῖνγ ῥαίαεες (4Ἃῷ ἱπαρργοργίαϊθ δοῖ (ογ 4 [Ἰοη}) δπὰ εομεολεα 19 δἕἔρ ἑαΐγ 
(νῃςἢ ἰ5. ποῖ νϊοΐοηῖ ὁπουρῇ ίογ ἴπΠ6 σοπίθχι). 

(11) ἰποῖϑρδά οὗ οἶδ νὰ τρῃῖ, ὉῪ ἃ σῆς σπαῆρα ἴῃ ἴ1ῃἢ6 Ηδῦτονν, τοδά 
7ρογοϑίς, Ὀσὺῖ [15 566 ΠῚΊ5 πηθορόβαγυ. 

(12) ΤΠ αἀδοοήριοη 15 Ροδθιοδ!ν σοἱ]ογοά, [ΘΠοϊδοπίη ἄοφϑ ποῖ βϑεῖῃ ἴο πᾶνε 
Ὀδοη δὴ δϊΪβς ρὑγίπεοβ, Ὀυϊ πὶ ὈΠΠΆΡΡΥ αϊα οχοϊϊεα ἴῃς ουπιραῖῃν οὐ ραϊποῖδ ; 
αἴθ ἰοηρ ἱπιργίδοηπηθηΐ ἢ6 βδᾶὰνν Ὀεῖζοῦ ἀαγϑ (2 Κίηρβ 25,27. 30). Ηἰ5 ἀδθροτ- 

ταῖίοη (Β. σ. 597) ἰ5 ἴπε ροϊπίὶ ἔτοπλὶ ψνῃςἢ ΕΖΕεῖίοὶ ἀαἴος Πα. ργορἤοςοίθς (ο ποῖρδ 3 
Οὔ (. 1). 

(13) Τπε Ομαϊάφαδηβ. (Οοηίγαβι ν. 48. 

7 

8 
(14) ΝΝν. 8.9 αἴθ δὴ ἐχραπαθα ρδγβᾳῖϊθὶ ἴο ν. 4, Ὀυῖϊ ἴπΠε Ἡδῦτγοενν ἴοχί ἴ5 ἰῇ ἃ 9 

σοηΐιδεά καῖε. ὙΠε Ἰἰπθ ἡ ἃ εαρὸ {λδν εονμβηφα Δρε τοί δοοῖς (ΜΜὨϊςἢ ἴῃ τπς6 
Ηδῦτοενν βϑἴδηάς δ ἴπΠ6 Ῥερίπηίηρ οὗ ν. 9) πιυδῖ Ὀ6 ἰγαηβϑροβεά, δηὰ τὐὐζά λοοῖς 
τὶ 6 αἰίδομθα ἴο ἴπε εἰαυπε (οἰϊονίηρν, “ταν ἐλὸν ρὰ ἀἕἔη (οὐ ν. 4). 1οπϑ 

ὉΓΟ ἰταπϑρογίοα δηὰ Κεορῖ, ΌΥῪ ἴ[ῃῆ6. Αδϑϑυγίδμβ, ἰῃ σαρὸβ (ογπηθα οἵ [πο κ Ῥᾶγβ οἵ 
ψνοοά. πθη ἴπ6 δηϊπιαὶ ννὰ5 ἴο Ὀ6 Πυηῖρα, δὴ αἴϊεηάδηϊ ταϊϑσθα {ἰπῸὸ ἄοοῦ οὗ 

[Π6 σαρε, απᾶὰ δ᾽οννεα ἢίπὶ ἴο 
ο οὐἵ. [(αρίυτοα ρῥτίποθς οὗ 
παίίοηβ σοπημπεγεα Ὁν Αϑβογυγίδη 

Κιπρθ να ϑοπιθίπιε5 σοπῆπροά 
ἴῃ σαρεβ. ϑαγάδπαδαραζις (669-625 
Β. 6.}, ἴοῦΓ. ἰπδίδηςθ, τγοϊαῖϊθς, ἴῃ 

[η6 οὐπείογπί δεοςσοιηῖ οὔ δὶς 
Αταρίφη σαπηραίση, {παῖ ]16 υ]δοθὰ 

σογία! η ργίποθς οὗ ἴῃς Κράδγθηθς 
(ω, ποῖα οὐ 27,21), ἢ ἄορ- 

Ξ ς σΟἾ ΑΓΒ. δγουπηα {ΠεῖΓ ΠΘΟΚ5, ἴη 
ΑΘΞΥΕΙΑΝ ΤΤῸΝ 8 ΟΑΟΕ. ΠΑΡ. 65 αἵ ἴῃς βαϑί ραῖε οὗ Νίπονϑεῇ. 

((ΟΟ. Αβϑυγρ. Ρῥγϑπι, ςοΐβ. νἱϊ, 
1.29; ΙΧ, 111, ΘΟΗΒΑΌΕΕ 5 Αἰδηημοολγη. δ ιδέϊοίλείς, νοὶ. 'ϊ, ΡΌ. 217. 219. 229 ; 
566 αἶδο Εβαγῃ. ἢ, 4, οδ. εἷξς, Ῥ.. 129). Τῆς ΗδΌ. νογὰ ἴογ σαρέ ἴῃ ΟἿΣ ῥρᾶβδϑᾶρε ἰ5 
8ηὴ Αδβϑυγίδη ἰοδηνοτζγα.-- ἥτυαν ἐλον ἐξραὶ ἡἕἔρε το λοοῖς πιραπβ, ἢ οοτγάς 

ἰαϑδϊεπθα ἴο ἤοοῖβ, οὔτ σίπρβ, ραβϑβα τὩγουρῃ ἴῃς πόδα (τῆ 6 παβαὶ βερίι π}), ΟΥὮ 
[6 Ἰαννβ, οὔ 1ῃγουρ ἴπΠ6 ον ΕΓ ἰἰΠρ5, ἃ5 δῇονῃ ἴῃ ἴπΠ6 ουδ)οἰηοα {ΠΠπ|5ἰγαιίοη, 
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ἴγοπὶ 4 τρίϊεῖ αἱ ΚΠογβαρδα, 45. ν)Ὲ}}] δ5. οἡ ἴῃο ρύϑοαὶ αοϊογία. τπῃόπο ἢ οἵ χθ 
Ἐβαγ- πδαάάοη (οὔ ΕζΖια 4,2), ἰοιιηα δἱ ΖΙη}γ11 ἴθ Νουίμογη ὌΠ (ΝΕ οἵ τῆς 
συ! οἵ ΑἰἸεχαπάγοιία απ ΝᾺ οἵ 
ΑἸερρο), ἀπά ποῖν ἰπ (πε Εογαὶ 
Μυδβειπι, Βογη. Οὗ 29,4! 48,4; 

5. 37, 29 (-Ξ.22 Κίηρς τρ, 28); «ἶ5ο 
]ΟΌ δι, 2.--Ρ. Η.] 

(15) ΤῇθΘ ὄδχργύθοοίοη {δον 

ὀὁγοηωρἠξ ἀἔρμ᾿ρ ἱπίο δἔγορρλοδας, 
ΜΠ ἢ ἴῃ ἴῃ6 Ηθῦτον ϑἴαπας Ποῦ 

δε ΑἸηρ οὐ δαῤκγίον, 5. ἃ νἷοββ 
(Ὡς ἀραπάομϑ ἴῃς αἱΐθροῦν) οὐ 

ἢ ἃ εαρὲ ἑΐον εορηδἔοωκαὶ ἀϊ7). 

(16) Τῆς βεσοηά δ᾽ Θρουν γερζγο- 
56 ηἴ5. {πΠ6 παίΐοη 85 ἃ ν|Ἃ46-ργθδαϊησ 

{τ} νίπθ, οὔθ οἵ νίιοθθ ρυυραῖ 

Ὀγαηομο5 θοο65 ἃ Κίηρ (Ζεάο- 
Κιαῆ, Β. σ. 597 -- 586), ννῇῆο ἀεβίγουϑ 

Ὀοίῃ ΠΙπιθ9 ]  δπα ἢ15 τπηοΐμοῦ (παῖ ἵ. 
15, ἴπ6 παῖϊοῃ]. 

(1τ7) Τα γεδάϊηρ ἐμ αὶ υἱπογαγά, 
ἰπϑοῖθδα οὐ ἴῃ ἱπιροβϑίθίας ἐφ, ἐδγ 
ὀοοά οἵ ἴῃς. Ηδφῦτονν, 15 ροῖ Όν ἃ δἱρῃϊ σῆαηρσε οὗ ἴΠ6 σοπβοπδηίβ. 

(18) Τα Ηδῦγενν μᾶ5 τῃ6 ρῥίυγα!: ἐξ μῖρλίν ὀγαπελδς ὀοεα»μδ γογαΐ δεοῤίγες, 

παῖ 15, 1ῃ6ς παίΐοη ργοαυςθα 4 βιισσθδϑίοη οἱ Κίηρβ. Τῆϊς ρίνοβ ἃ ροοὰ ϑεῆβε 
ἴῃ 561}, Ὀὰϊ τῆς σοπίοχί (566 ν. 14) (4115 ἰοῦ ἃ γϑίδγθῃοθ ἴο ἃ ϑἰπρὶα γὰ]ογ (ἀηά 

50 ἴπε ατεοῖκ ΒΙΡ]6 υπάογϑίαπας 1). Οηδ 5ἴδῖοϊν Ὀγαηοῆ (ΖὝοαάφθκια}) ἴοννεῦ ἴο 
1ῃ6 οἰους. (80 ργοροῦῖν ἘΝΜῚὴῚὴ πιὰ {πῸ πιδ85 οὗ Ῥοιιρῆβ (παῖ 5, ἴθ {πὸ πιά ϑῖ 
οὗ ἴπΠ6 ρεορὶθ). Τὶς ἰ5, οὗ σουζβο, δῇ θα] ζΖίηρν ρῥἱεΐυγο οὐ παῖΐϊοη δηὰ Κίηρ ; 

Ζεοαάοκίδῃ νὰ αὶ ψνοαῖκ απα ψογίῃ 655 τοῦ, δηᾶ ἰς ἀβπουησθα ὑποραγηρῖὶνγ Ὁγ 

ἘΖΟΚΙΕΙ͂; 5866. Σ7,16; 21,25 (Ηεῦ. 30) δπὰά οἷ αρονβε, ποῖβ 12. 

(19) Τα. σαρίισγε οἵ 6γιβαΐεπὶ (Β. Οσ. 586) Ὁν ἴπε ΟΠπαϊάρδηβ, δηα {πε 
ἀοοιγαςσίίοη οὗ ἰῃεξ παίῖϊοπαὶ ρο σαὶ 116 (νν. 12-- 14). ὙΤογα ἰα ΠῸ ἰοῆρει ἃ 

ἰκίπν (ν. 14); Ζραοκίαῃ ννὰ5 ὈΠ πάρα δηά σατο ἴο Βαῦγίοη (2 Κίηρβ 25,7), 

Ὀὰϊ οἵ 5 σιιθβοαιθηῖς (ογτίυπηοσ ννὸ ἤανὲ πὸ ἱπίοπηβίοηῃ; Ἐζοκὶοὶ ἀοθς ποῖ 

πιεηϊίοη Ππ ἴῃ 32,21, οὐ αἴογ παῖ ἀδῖθ. Ηὄδὀ ἰ5 πέσε (ν. 14) σπαγροαὰ νἢ 
Ὀείηρν πὲ δυϊποῦ οἵ ἴπ6 ἀδοδίγιςστίίοη οὗ ἴπ6 εἰν; ᾿ 6 Παά ςυρδη θα, τῇς εἰν 
ὑοῦ πᾶνε Ὀδθη βραγρα (οἱ [6ἐγ. 28, 20 -- 22). 

(20) Τα τὐὐμαογηιθες τοργοβθηῖβ ἴπὸ ἀδϑοϊαῖθ δίαϊο οἵ ἴπ6 παίίοη. 

(21) Τιε Βοοεῖνοα Τοχῖ τοδάβ: 2717γ,Ἢ6 ἰς ρομὸ ομέ γγοῦκηκ ἐδε ὄὁγαμποδ Ο7 1 ς 
δορᾶς, λας αἀευνομγεα 15. “ει, Ὀμὰϊ τῆ. “σα μζ ῖ5. αἰγεαάν νη Πογοα Ὀγ ἴΠὸ φασὶ αἱπὰ 
(ν. 12), ἃηα 5 ποῦ ᾿Ῥεῖῖογ οὐμῖεα, Ν. 14 ἀρρόδιβ ἴοὸ 5. ἃρ πε σἰτυδίοη : 

τῃ6 πιρῃϊν Ὀτγάηοὶι, 56 1 σοῖ οἡ ἢτε (ν. 12), μὰς. σοπιηπηυηϊςαῖο ἴπὸ ἄτο ἴο ἴΠ 6 

ψ ΠοΪς νίπθ. Ὑμε ἀεβογριίοη ννὰ νυ αἰζογ ἴΠ6 ἀδϑιπισιίίοη οὗ [Ὀγιβα ἐπὶ 
(8. ας. 586), οὗ ψΠΙΟἢ ἢ Θρϑαῖκα 89 δὴ εἊχίβίηρ ἰαςῖί. 

ΓΟΑΡΤΙΝῈΒ5 ΜΝΊΙΤΗ ἩΟΟΚΘ ΡΑΘΘΕ.Ό ΤΗΚΟΌΟΗ 

ΤΗΒΕΙ͂ΚΒ ΓΟΥΕΕ [.[Ρ5. 

13 
14 
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20,1- 17 -“ἰαεϑερα» (ἰοέεα οὐ κεβίεἴ κϑηθονι..-- 134 

(Ἰοέεᾳ οκ 20 1- 44. 
(1) Τηαῖ ἴ5, 590 Β.6. 

(2) Οη Φιμδ7ς δῃὰ εοηϑδέ 566 Ὠοΐθϑ οὔ 8.1 δηά 14,1. 
(3) [πϑιοδαὰ οἵ “εαγελεῥα ομέ (ννὨϊςἢ 15 υϑεα οἷν οὗ γϑοοῃποί την ΟΥ βρυίπρ 

ουῦῖ, εουῖ. χ,33; ]υἅ. σ, 23, ἄς.) τοδὰ ρήψεμ ἃ5 ἴῃ ν. 15. 
(4) Εχ. 2; ευϊ ΣΣ,9-12. ΕζΖοκιοὶ ρῖνος ἃ οἵ Κιηρ ϑυμπηπιαγν οὐ [πε 

το σου. πἰϑίοσυ οὗ ἴπ6 παίΐοῃη, ἱπάεροπάεπι ὈὉοῖϊῃ ἴῃ ἰἴ5 ισίοτγιοδὶ ϑβἰδαϊοιηθηῖς 

ΔηἋ ἴῃ 15 νῖεν οὗ [ηνῊ 5 τγοϊαϊΐοη ἴο ἴῃς θαγὶν {ἰπ|δ5. Οὐ Νεῆ. 9; 5. χοδ. 

(5) ““δο»επαΐΐορξ Ξξ ἰἸάοἶβ. 

(6) Νοίπιπρ ἰ5. βαϊά ἴῃ οὖὐγ Ρϑηϊδίειςσῃ οὗ βυςῇ ἃ ρὑγοπιθτοη. ὙΠῸ ἰϑγδο τος 
οὗ τῃαῖ τἰπ|6, 4 Ὀαπά οἵ τονὶπρ ἴΠΌ065, 5δεὸπὶ ποῖ ἴο ἢανα δάορῖοα Ἐργρίίδη ννοῦ- 
5ῆ!|ρ5. 566 ποῖβ 2232 οὔ ς. 16. Τῆς Ρτορπεῖ, ἰοοκίηρ δ ἴῃε ραϑῖ ἔγοπὶ ἢϊς ον η 

Ροϊηΐϊ οὗ νῖϑν", ἱπίετϑ ἴῃαϊ ἴΠογῸ πλυδῖ να ὈΘθη 84 ἶανν αρδϊηεῖ Ερυρίίδῃ ϑΌΓΒΠΙΡ. 
(7) Ῥεογπαρα ἃ ἰγδαάϊμπίοη ἴῃ ἘΖοκίοὶ 5 Ἐπὶ6; ἰἴ [5 ποῖ ἴῃ ἴῃ6 πδιγαῖϊνε 845 νὰ 

πᾶνε ἴἰ. Δ Πποῖπογ τὴς ἰβϑγδϑὶ τος νοῦ ἰάἀοϊαΐοτγο, ἴθ ἴῃς ναοῦ δθηῆβο, ἰπ ἴπε 

Ἐρυρἴίδη ροποά ἰς ὑυποεγίδιπ (ολ ποῖς οὔ τό6,26 «απὰ 23,32). Τῇδν πὸ ἀοιδθί 

πα Πουβοῆοϊά ἱπιαρος ( 7γαῤλΐηηηι; 566 ποῖβδ. οὔ 21,21), δῃᾷὰ Απιὶ. 5, 26 ΠΊΔΥῪ 

ΘΟΧΡΙ6 55 ἴῃς Ὀεο]ΙοΓ (αἴ ἴῃ τπε6 Δ] ἄθγηθ55 την πὰ οἴπεσ ἱπιαρεβ, Ὀυϊ ἴοχῖ δηά 

56η568 οὗ ἴπαῖ ραβϑαᾶρε αὔθ αουρτίμῃμϊ. 
(585) Τῃπαῖ Ηἰβ5 τερυϊδιίίοη 45 ἃ ρονοσῆι αεἰῖγ πιρῃῖϊ ποῖ βυῆεγ Ὀγ ΗἸἰς 

ΔρΡραγεηΐῖ ᾿π4 Ὁ} Υὺ ἴο ἄο ν παῖ Ηες Παά ρῥτγοπιῖβθά. 

ΤΠ δλίρηδ τοργεβθηΐῖβ ἴῃς ρεΐβοῃ οὗ ἴῃε αειῖγ, δπά ποῖ Ξῷὸ γεῤμίαζίομ (5 ἴῃ 
16,14; Ρ5. 72,17). 80 ἴῃε ὄὀχργεϑϑίοηβ ,ογ δε δσαξὲ οὔ 7ᾷν διανηριέ (Ῥ5. 25,11), 

,ρον ἐἔάε σαζε οὗ δες σίονγ οὐΓ 7ΤᾺγν Δα»κμε (Ῥ5. 79,9) τείε γ ἴο [ηνη 5. ρυγροβξε 
ἴο πιαϊηϊαϊη Ηἰ5 οσἰαγαςῖου ἰοῦ ρτγοϊθοϊοη δηα Κιπάμθςς. Οὐ ΜΙ. σή αῖ; 566 αἷςο 

ἴῃς ποῖες οὔ ἴ,δν. 24,11. 

(9) Τὸ γοΐαμε ἴπθ παπιὸ οὗ 4 αἀδθὶῖν ἰ5 ἴο γείιδε 1ἴ γενθγθηςθ. 
(1ο) Τῆς μαΐίορις αὐτῷ ἴῃε. Εργυρίίϊδηβ, ἀπά ρεῦπαρα ἴπε (δπδδηϊθ ρθορΐθϑβ; οὐ 

Εχ. 15,14.15, ἢ νης ἢ ΕΖοκίοὶ νὰ5 ργοῦδοϊν δοηυαϊπιθά. 
(11) Τῆς Ρτγορπεῖ ἀουθι]ο55 ἢδ5 ἴῃ πιὶπα ἴἢ6 οτὶρίηδὶ Βοοκ οὗ Πειϊεγοποιην, 

ἦ. δ. ες. 12-.26 (νῇῆϊςἢ πε πιισῖ πᾶνε ϑθθὴ ἰπ ογιβαϊθπιὶ, 2 Κίπρε 22,8), πε 

δίαμίες οἵ Μηϊοἢ αἴθ πιοϑῖϊν δραϊηβὶ ἰᾳοϊαῖγν, ἀπα αἷθοθο ἴπ6 ρπθϑῖν 26γάλ (οτΥ 
γίίμαί ἑατο)ὴ οἵ ὯὮϊ5. {{π|6, ψ»Ώοῇ Πα Ὀδοη στονῖηρ ἰοῦ σοπίιποβ. Βυῖ ἴπε ςοη- 

ἰεηῖϊθ δπα ἴοῃπε οὗ πὶ οὐνὴ ςο]δοϊΐοη οὗ αν (44 --46) σἴον παῖ οὔὖγ Βοοῖκε 
οὗ [μενος ἀπά Νυπιῦεῖς δηὰ πιυςῇ οἱ Εχοάιις ννόσο ποῖ γεὶ ἴῃ εχἰίσίθησε ἰπ 

Π1|5 ἄαν. Βείογθ ἴῃς δπίγαηοε ἱπῖο (απαδῃ ἴῃε6 ἰϑγδο 5} {065 πδά ρῥγορδοϊν 
ποϊπίηρ Ὀιυϊ [ῃ6 Ξοἰπιρίοοῖ (υπνντ 6} τὰ]θ5 οὐ τιμαὶ ἀπά πιοαΐϊθ.Ό ὙΠῸ φαγ]οϑῖ 

ςοάς, σοπιπιοηΐγ Κπονπ 45 7.ς δοοῖ οὗ {6 ζουεμπαμέ (τ. Νοῖδς οὐ 1 νπςι5, 

Ρ. 83. 1. οὴ, Εχ. 2:1,2--22,1τ9 (ΗΘὉ. 18), Ὀεϊοηρβ ἴο ἴπ6 οἱΒβ οἵ 818 σρηςγγ. 

(12) Τπε ϑαρθαίῃ, ν ῃοἢ Ππαά διιπογίο θθθη ἃ βἰπιρῖθ ρορυΐαγ ἐθσῖναὶ (2 Κὶπρϑ 

4,23; ἴ5. ΣΧ, 132}, νὰ5 πον (Θϑρθοία ἢν ἀπιοηρ πε οχιὶοβ, ἀορηνεα οἵ ἴῃς Τεπιρίε- 
Δ ΌΓΘΠΙΡ) Ὀδοοπηηρ ΠΊΟΓΕ ργοπιηθηῖ δηαὰ Ὀερίπηΐϊπρ ἴο Δ550π16 ἴῃς σΠαγδοῖογ 
ΜΠ ἢ «αἴεῦ ἃ ψ ΠΠ|6Ὲ πιδάθ ἴ ἴῃΠ6 ρῖνοῖ οἵ {πε6ὶ [6 Ἰ5ἢ τε σίους ογραηιζαιίίοῃ : οἱ 
[]6γ. Χ7,21--27; 15. 566,2; 58,132. Της ΘαῦΡαϊῃ ν 45, ργοῦρδῦϊν, ΟΥΙΡΊΠΔΙΠΥ ἃ ἴᾶῦοο 

αν (οὐ αὔονε, Ρ. 131, 1. 8), θυϊ νὰ. ρστδάιτα! Ἵν οτγραπιζοα ἰπ ἴη6 ἱπίθγεσῖς οὗ 

ΠΊΟΓΑΪ5 δπαὰ το ρίοη; ίογ ἴπΠ6 νίενν παῖ 1 νν»ὰὼὰβ ΟΥΙΡΊΠΑΙΙΥ 4 ἄδαν οἵ ργορίτἰατίοη 
566 ᾿άϑστξον, ἴῃ ἴπεὸ "17. ομῦη. οὔ Τλεοίοον, ΑΡΓῚ, 1898. 

(13) Εχ. 422,1ο; Ποιῖ. 9,14. Α ποτὲ ἑανογαῦϊο νον οὗ τῃ6 φαγὶν γε] σίους 

σμαγαςῖο οἵ ἴῃ6 παίΐοη ἰ5 ἴακθη ἴῃ Ηοβ. 2,15; οἵ [{Π|5 ρεγτοά ἴποτε νοῦθ πὸ 
ἀουδῖ ναγγίπρ γααϊτίοης πα ἱπίοτγργείαϊίίοης. ὙΠὲῈ ἤτοι ντιῖοη τεοογάς (1Ἰῃ 

Ὀανῖα 5 ἴἰπ|6, ἀθοιΐϊ Β. α. ΙοοΟ) ἀρρϑᾶῦ ἴο παν ὕδθ δηηδὶς οἱ ἴπε {ἰπ|6δ.0 ΤΠαῈ 
{ΑἸ οπη5 οὗ ἴπΠ6 δαγεῦ ρετιοάς ϑιΈγα ποῖ δεῖ ἀονῃ [{ΠΠ] ἃ σουρὶς οἱ σεϑηΐαγιε5 
Ιαῖου. 

(14) Α πιοῖϊνε δἀάπιοηαὶί!ίθ ἴο ἴπαὶ οὗ ν. 9 (οὐ ποῖς 8). 
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(15) Τηδ δηϊῃγοροπιοσρῃίϑηι, που ρ ἢ ρύοβϑ, ἰ5 ἴο Ὅ6 ἴδκϑη [1Ὰ}6 γα] γ. Οὐ ποῖς 
18 Οἢ ς«. 1. 

(16) Τπε ἱπιγοάυςίογν ρατγίϊοϊας (1 γα ν αὐδο οὐ Ἶπμογεονογ),Ἑ τϑαῖϊν βυρροϑίβ 
ἴπΠ6 ςοηίγαδὶ Ὀεῖννθεη [πΠῸ βενογγ οἱ νν. 23.24 δῃὰά τῃ6 ᾿ἰθηϊν οἵ ν. 22, δῃὰ ἰ5 
Ὀδιῖογ τεηάογοαὰ Ὁν γεΐ: ἐδοωρᾷ 7. τοὐλάγειν τη») λαμα (ν. 22), γεί 7 ϑιυογέ ἴο 
δεαξέενγ ἐἠερ». 

(17) 566 ἤθυϊ. 5- ῚΙ, δπά ἴῃ ράᾶγαῖ] οὶ ρατίβ οἵ Εχοαιιβ. δηὰά Νιιθεῖβ. 

Ἰῆαθε παγαῖνεβ γαργεβοηῖΐῖ ἴῃ6 ἰάθαβ οἵ ἰαΐου {ἰπι65; ἴῃ6 ποπιαάϊς Ηθῦτενϑ παά 

ΠῸ διοῦ τοϊϊρίουβ ἢἰδίοσυ Ὀεβίογε ἱ{πεὶγ δπίτγαησε ἱπῖο Ὁαπδαὴ (ολ Νοῖθϑ οἡ 

}πᾶρο5, Ρ. 44), απὰ τῇς Ἄσοῃπαϊίοπβ ννοῦο ποῖ δος δ5 ἴο βιισροϑῖ ἴῃς τπουρῃϊ οἵ 

Θχίϊα --ταὴ ἰάθα νης ἄοαθ ποῖ ἀρρεδασ {Π] ἴηὴ6 Αϑϑυγίδῃβ σοπθ οἡ ἴῃε 5.6Π6 
(Απι. 5,27; δϑοιυῖΐ Β. 6. 750). 

(18) ἘΖοκίοὶ ἀρρβϑαῖβ ἴο τοραγὰ 1ῃ6 ἀθνοίίοη οἵ ἢγϑοῖ-οση οἢΙ] ἄγη ἃ5 δὴ οἱά 
παίϊομδὶ οἰππίοπι, δηα {πογείογε, οἵ Ἴοιγϑε, ἰποι ἰδ ὃν ἰηνη. [Ιἢ ἰῃμαῖ σαβὲ ἰΐ 

νὰ ΪΉΝΗ ἴο Ψῃοπὶ ἴΠ6 σμ]ἄγοη νοῦ οἤεγεα. ὅθε ποῖβς 21 οὔ ς. τό. [Ιΐ ἰ5 
ἱπιροβϑίθ]α παῖ (ἢ6 ϑγαδὶιῖθς, Ὀθίογε οὐ δῖε ἴπΠ6 δηΐγαπος ἰπῖο σαπδδη, ποιά 

ᾶαν ἕεφυοίφα (ἰπμαὶῖ 15, βδογίποθα) «411 {πο ὶγ βγοῖ-θοση σι] ἄγθη; πο διςῇ οἰδῖοπι 
αχίϑιθα δἀπιοὴρ ἴπε (απδδηϊίθθ. ὙΠΘογθΈΓΑΙν τἴἢ6 ἤγαοῖ-Ὀογη, πκὰ 411] δγβι ηρ5, 
Ὀεϊοηρεά ἴο ἴπΠε6 ἄειῖν (Εχ. 22, 29 Ξξ ΗςθΡ. 28) δπὰ νοῦ γοάφεπιδα (ἔχ. 13,13). 

ΤῆΘ (Ο(απδδη 5 ΡΘΟρΙΘ5 δ {{π|ὲ5 ϑδογοροαῖ Τσπιάγθη (2 Κιηρα 2,27; [θοιῖ. 

12,31; ογ΄. 7,31; [,εν. σ8,21; οἱ 6σ. Ε, ΜΟΟΚΕ, ἴῃ ρῶγη. οΥ7 Δδ1δὴ., 214., νοὶ. 
1ό, Βοκβίοῃ, 1897, Ρ. 164), ἀπά ἴῃ οὐπῖοπὶ ννὰ5 ὑγοραῦϊ δαορῖθα ίτοπὶ ἴπ6πὶ ὈΚ 
τῆς Ιδγαθ] 65. [ἴῃ ΕζΖεκιθ] 5 {ἰπ|Ὲ ἴῃς Ὀεῖῖϊοσ ραδῖις ορίπίοη ταρυαϊαϊθα συςῇ 

βδοῦίῆςεβ. ΤῈ Ργορπεῖ Ὄχρί απ ἴπ6 σοηπίγαασϊοϊίουῃ Ὁγν ἀδοϊαγίηρ ἴπαῖ ἴΉΝῊ ἴῃ 
δίνην δύσῃ ἀρδαϊν ογάϊπαησος ᾿ηϊοη θα ἴο ἴθασῇ ἴῃς ρϑορῖίε τῇς εν] οἱ [Π6πὶ 
Όν ἀεφδίγιςῖῖνο ΡυΠΙβῃπηθηῖ. Ὑπὲ δἰτπθ οὐ ΙΉΝΗ 15 αἰ ογοητν αἀσοογ θα ἴῃ 
]6Γ. 7,31; 19,5, ῇετε Ηξ ἀδοΐίαγεβ τπαὶ Ηδξ αἷά ποῖ ςσοπιπιαπά [ἢϊ5 [Πίηρ. 

]ετγοπιίαῃ (ἀη1|κΚὸ ΕζΖεκὶς}) πὰ {π||6 σγπραῖην νἶ τῆς τῖυαὶ (76 Γ. 7, 22), δπά 
ἀϊὰ ποῖ {Π|ΠΚ 1 ποοθϑϑαγν ἴο Γεραγα ἴἴ ἂ5. ἃ αἀϊνί πεῖν ογάθγεα οὐυπίοπι. 

(19) Τῆς Οδπδδη 5 ννογβῆϊρ, νος 1Πῃ6 Θγαο 65, δὴ ππάθνοϊορεα ποπιδάϊς 

Ρθορῖθ, γον δἀορίεα. ὅθε [πάᾶάροϑ, βαλεῖ, Κιηρβ, α5517, ἀηπα σοπΊραγο ποῖς 
Ιο Οἢ ς. 6. 

(20) Οὔεμοῖνο ἰ5 ἐχασῤογαξίρηρ, 1γγιαηρ, γοσμοίηρ οΥ γονοξίηρ ἀπε; 

{της Ηδεῦτγον ἰ5 {τ γα] ν μῴφε ῥγουοεαΐζίον οὐ ἑῤεὶγ οὐήαξορε. 
(21) ΕοΥ ἴῃ6 ἰθομηῖοαὶ ἴογπὶ σζσεοζ σαῦυον Ξιὸ δαεγίβες, οδίέαϊο,, ἰ[᾿ἴογαῖν 

σαὐεδνίηρ, αἀεερῤῥίαδς οὐδοῦ, Γ᾽ ποῖθ τἰ οἡ ς. 6. 
(22) ΤῊΪΘ νεῦβο 5. ἃ ὈΙϊῖ οὗ ροριαγ οἴγπιοίορυ, ργοῦδΌΪν ἃ βἷοβϑϑ Ὀν 4 βεγῖδε ; 

1 566 Π|5 1655 Πἰκεὶν τπαὶ ἴΠ6 Ργορπεῖ νψουϊά ἰηφογί δυο ἃ γΓοπηαῦκ ἰη δὴ δαάάγθϑϑς 
οὗ Ϊηνη. Τα ρίαν ὕὑροὴ νογάς ἰῃ ἴῃη6 Ηρῦγον ἰ5 βἰπιρία : »εᾶἀ λαδ- α᾽" 6 ἃ 
αο΄λόγ αἰϊόηηε ὁ ἃ ἴγε 5λάᾶ». 

(23) {ει γα ]ν 29 2γασδτς λαγίοίγν αν (Τὰ. 2,17; 566 ἴπ6 ποῖθς οὐ ἴνδν. 
17,7), παῖ ἰ5, ὧἃ5. δὴ τπίϑι ἢ] νυ (τ΄ α. 16); Ὀυϊ τἢ6 τίμα] ἴσῃ Δαγίοξ 

'5. δηλ ρσιιοι5,--- ἰἴ τοίου ἴο Ἰαοίαῖγν βἰπιρίγ, θὰϊ ἰἴ ἰ5 {κοὶγ ἴο θὲ ἴακδβη ἴῃ ἃ 
πιοῖαΐ 5θῆβθ, δηα ἰ5 Ὀδῖου ραιαρηγαθθα : δ ρὸ ἐμ ,αϊἐμέσοοησος ΑἸ οὐ ἰο ρὸ 

αϑδέγαν αὐἴϑῦ (5668 ποῖθ οὐ πὰ. 2,17) οὐ δ μογβαζε ἕο γοέοιυ ἄς. “δορί 1715 
ΞΞ ἰηοἷς ΟΥ ἀθιτ65 ( οἰ ἀὔονϑ, ποῖβ 5). 

(24) ΤΠ ϑογίοιιβθθος οὐ {πε οἰϊυδτίοη 5 γονθαϊεα Ὁγ τΠ1|5 ἰἸοὴρ δηά οἰγι Κίηρ 

γονίον οὗ τῆς. παίϊομαὶ οβϑηθος; [ΠΥ ποιὰ 566 ἴῃαϊ σοπϑυϊδῖίοη ννὰ5 ποῖ ἃ 

πιαῖϊογ οὗ σοῦγβο. 
(25) Τῆς παίϊοπμαὶ ἱῃοϊ!παῖΐίοη ἴο ἰήοϊαῖγΥν ἰ5 ρυΐ 85. ἃ παίίοῃδὶ γϑϑοῖνθ. Τῇηδ 

ννογας ὄχρῦθος σοηϊοπιί ίογ Ἰάἀοϊδῖγυν, ἃ σοπῖοπιρὶ ἴΠδΐ, 50 δι 85. ννὲ Κπονν, ννὰ5 

(611 δ ἴπαὶ {ἰπ|ὶ πονῆογε ἱπ ἴη6 νοῦ ἃ Ὀυΐϊ ἴῃ Ιϑγαθὶ (ποῖ ὄνθὴ ἰῇ Ρογϑίδ). 
ΤῆΘ δαάοσζαίίοη οἵ ἱπιαροϑ, παγπηΐθϑς ἰπ ἰἰβοῖῦ, ννὰ5 σοπάθιηηθα Ὀν [Π6 τεϊϊρίουβ 

ἰπβιίηςὶ οἵ ἴῃ6 Ριορῃεῖθ 845, αἱ παῖ {{π|6, ἱποοραγαϊν σοπηδοῖρα ἢ ἴον σοη- 
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σορίίοης οὗ ἴῃς ἀεῖΐγν. Τηδ πιονεπιοηΐ ἀραϊποῖ ἴἢ6 νουβῃὶρ οὗ ἱπΊαρθβ 566 Π15 ἴο 
ἤάᾶνθ Ὀθριπ 45 ϑδυν 85 ἴῃς οἰρῃϊῃ οὐ ἴῃ6 πίηῖῃ σθηυτγν Β. σ. (Εχ. 20, 4). 

(26) Τῆς νάογπηθος Ὀεΐνθοη ΒαΌγϊοηϊα δπα (δμηδδη, σοπίφιοι ἴο νδῇοι5 
Ρθορῖίθς9. ΟἊΟἱ ἴ5. 49ο,5- 5. 

ς (27) Α Ἰεραὶ Ἴχργεβϑίοη, ἴπε οἱά Ἐπρ] θη ὡρῤέεαα, ἴο σοπίοπα αραϊηδῖ ομα 
1ἴΠ 4 οοιυτί οἵ υῖ|ς6. 

(28) Τῆς τοδάϊπρ ὃν ἐαΐξ, ἱποιθδα οὔ ἴπεὲ Ηρῦτγενν ἐπ (οτγ, ὁγ) 2δε δομπαά οἵ 
2Δς εοὐόπαμέ, ἰα σίνθῃ ὉγΥ ἴῃς Οτεοκ ΒΙΌ]6 ; τῆς ίοπῃ οὗ ἴπεὸ Ηρῦτεν ἰεχὶ ἰ5 
ἀοιδιπι, ἀπά [15 πηραηὶπρν οὔδουτγθο. 

ΙΟ (29) Τῆς ςοἰἤίην οὗ ἴῃε οχῖος. ΑἸ, μανίηρ Ὀδθη Ὀτουρῆϊ οὐ ἔγοπι ΓΠα] θα 

ἱπῖο πὲ ΔλΠΠάΘγηθθς, ννογα ἴῇθτο ἴο Ὀ6 ρᾳϑϑθα υὑπάφγ ἴπε6 τού, κα σῆδθορ, οὔς 

Όν οπς (ὁν Δα2ε), θαςῇ θείην Ὄχαπιηεά. Τὴ Ὀδά νουϊὰ Ὅς οἴ ἴπ ἴῃς νη οτ- 

Π655, ἴπε ροοά νοιυ]Ἱά ρὸ οἡ ἴο (απᾶδῃ. 
Τῆς δου] ργοσθάνγο ννὰς αἰδεγεηῖ. Μοβὶ οὐ ἴπῸ δχίϊοσ ἀρρθϑῦ ἴο πᾶνε 

15 Γεπιαϊηθα ἰπ Βαῦδγίοπία; ἴῃοσθο πο τοϊυγηθαὰ Ὀθοᾶπς ομθ νι ἢ ἴπ6 ρθορὶς νἢο 
Παὰ ποῖ ὕδθπ οδγθαὰ ἀνᾶνὺ. Τῆς πιονοπΊιεηΐϊ ἰονναγά πιοποίμεϊσπι, ὈοΐΪῃ ἴῃ 
ΒΑαθυ]οπία πὰ ἴῃ Οδηδδη, νὰ ραγῖ οἵ ἴπε. ρόπογαὶ ἱπιθ! θεοῖν] ἀπὰς πιογαὶ 

φτονῖῃ. [αἀοϊαῖγν ᾿ἰπρογεοα ίογ ἃ {ἰπ|ὸ (Ζεςῆ. 13,2), Ὀυϊ ννᾶς. σρεεϑα!ν ουΐρτοντι. 
ΔΥΒΟΙΠΟΓ δῃν σοπϑοιάάογαθ!]ς ροτγίϊοπ οὗ ἴῃ6 εχὶϊθς ννὰ δϑογῃοα ἴῃ πὰ συγγοιπά- 

20 ἰπρ ρΡοριυϊαϊίοης ἰ5α πποργίδῖηῃ. ὙΤΠα ϑαπιαγιίδη ϑεςσθοϑίοη (Νοῆ. 13,28; [οβ., “ν2. 

χὶ, 7,2; 8,2--4) ἴοοκ ρίδεος. ἤθη πιοποίμοίςπι νναὰ5 ννῈ}} ἐς ἢ ̓5πθα (ἀρουϊΐ Β. ς. 

430, ΟΥ ΡοσϑιῦΪν δὴν γοαῖς ἰαἴογ); ἴπῃε ἀαἴΐε σίνεη Όν ΪΟβορἤιβ (ἀρουῖ Β. Ο. 3324) 

566 Π|5 ἴο Ὅς ἴοο [ἰαΔἴδ. 

(390) Τῇε Οτοοκ ΒΙΌΪΕ ᾶὰς ῥωΖ ατύαγν ἰπϑοῖφαα οὗ σέγυξ, Ὀυΐϊ 1ῃ15 πιῖσϑες ἴῃς 
25 ᾿σοηίγασί ννΠοἢ ἀρρθαῖβ ἴο ὃς ἰηϊεπάςα. 

(31) Τῆϊς Ὄχῃογίδιίοη ἰ5 ᾿γοηΐςα!. ὉΤῇῆς β56ῆϑθε ἰϑ : πὸ πΊαϊζου πον δεῖ γόιυ 

ΠΥ δ ἴῃ ΥΟΙΓ ννᾶγ5 πονν, Πογθδίζοι γοι 5Π4]}}] οὔδθν πι6Θ. Τῆς οὐϑάϊεηος ἰς5 

ἰαγρεῖν σεθγεπιοηΐαὶ (νν. 39-- 41); ἴπ6 ροϊηὶ 15 ἴῃαῖ ΪΉΝΗ αδἷοηεθ, δηαὰ πὸ οἴπο 
φοα, 5411] θ6Ὲ νοσβῃιρεά. 

20 (32) Τῆς οπιηῖϊθα ρῆγαθο ἠπ 26. ἑαμά 15 ξυρογῆμοιυς,---ἃ ρος ἴο ὄχρίδὶπ 

οἱ ΟΥ' ἔλογε. 

(332) Τπαῖ ἴ5, 1 5Π8]}}] Ὅ6 γονογοά δἃς5 ἃ ἀδίἵγ, ῃΠοποῖθα ἃ5 οπα αδὖϊΪε ἴο γεϑίογε 
ἴῃ ἰοσγῖυπος οὐ Ηἰς ρθορίβθὲ. Τα τοπάθπηνς οἵ ΑΕΝ, 7 «λαμ δὲ βσαμοΐ βεα, ᾿ὰ5 

(οΥ ι.ι5 ἃ πιοῖαὶ σοηϊεπὶ ποῖ ἰουπὰ ἴῃ ἴῃς οτρίπαὶ. οσσεγεα ἴα ποῦ ἴῃς ορροϑΞῖϊε 

35 οἱ εονρμοῆ, γοζαηξ. (οπιραγε [(ϑν. 10, 3. 

(Ἰοέεέδ οκ 20Ὁ,.45- 21,32. 

(1ὴ νν. 4ς--49 5ῃουϊὰ οἰαπὰ ἱπ ἴῃς ποχῖ Ἄσπαρῖοσγ, 85 ἰη ἴῃς Ἡθρῦτον. 

(2) Τῆς «δοιμά ἰ5 Ῥαϊθϑῖῖπθ. Βαδγυ)οπία, νεγο ἴπὸ Ῥγορπεῖ πον ἀννοῖῖ, ννὰς 

Γεραγάθα 45 Ὀείηρ ἴῃ ἴπα πουῖῃ (ἰπουρ τ νας εαϑδὶ οὐ εγυβαῖθπι), Ὀδοδιπὲ 

40 ἴῃς τοιῖθ ἰοῦ Ἴσαγανᾶηβ δηά δὔπιῖὶθς ρᾷϑοθα πογίῃνναγά τγουρῖ ϑνγία ἴο πε 
Ευρῆτγαῖο5. (Οοιηραγε ποῖθς 4 οὔ Ἴπαρῖογ σὲ. 

(3) Φῷογεσέ ἴα ἐαυιναίοηὶ ἴο αμ. 
(4) Τηοδ ἱπναςίοη οὐ ΝΕ ΠδάπηοζΖζΖασ, Β. ας. 588 (2 Κίηρς 25; οὧἱ [6γ. 30,23. 24; 

42,28. 20). 

45 (5) Τῆς ρϑορῖίθς νψεγθὸ οὐοι ποῖον οκορίςαὶ 45 ἴο {πὸ ἰαῖε οὗ ἴδε εἰν; {Ππε|Ὶτ 
ΞΡΟΚεϑπΊα ἴῃ [Θγυϑαῖοπὶ ννὰς ἴπ6 ργορῃεῖ Ηφπαηΐαῃ ([6τ. 28), νῃο τεργεβεηῖεα 

{πε τγαάππιοηδὶ ἔα ἴῃ {πὸ παϊίομαὶ (οί. 
(6) 8ο 20,47. ἴπ πὸ τοῦτ ]ς ἀεσιπιοιϊΐοη Ψτουρῃς ὃν ἴπς Ομαϊίἀεδης ἴπογε 

οουϊὰ Ὀ6 πο αἰϊςιποϊίοη οἵ ρϑγβοῃϑ. 

50 (γ) ΤΙῊΠ τ ανὸ ἄοπο [5 νΌτκ. 
(8) 1 || γα ϊν το δγοσίησ ΟΥ̓ ἡοίμς, τῇ8. ρῆνϑιςαι οβδοῖ νης ΟΤ᾽ απ θιῖε5 

ἴο σγοαῖ δηρι ἢ οὗ 9ςοι]. [Ι͂ἢ αποείεπι 6 ροπογαῖν, ντοϊοηῖ οα ν᾽ ϑοηβαῖοης ἃγα 

20 

35 

37 

28 

39 

40 

41 

45 
46 



Ιο 

15 

20 

25 

320 

35 

40 

45 

50 

137 -ἰαθεθ» (ἰοίεα οἡ. πεβίεῖ χΘηθονο-- 21, 9-- 28 

ςοπηροῖϊρα νἢ οπιοίίοη ; ολ ]6Γ. 4,19; ]οΟὉ 4,14.15. 866 αἷδθϑο τῇς νἱοϊοηϊ ουἵ- 
ΟΥΥ δηῃά ἴπΠ6 σοϑίυγο οἵ αἰδηαν ἴῃ ν. 12; οὐδ ὅ,11; 21,17; 22,13. 

(9) Τῇςε Ργορῇοῖ 5 ραβϑιοπαῖθ στε νϑηῖς [56] Γ ἴῇ ἃ νὰ οὐς ἴο ἴῃ6 ἀνϑηρ- 
ἱηρ; ΟΒαϊάθδῃ ϑνογά (νν. 9 -- 11]. 

(το) Τῆς Ηρρτγον ἴοχῖ ἰ5 ἴῃ δά Ἵσοπάϊίοη, ραγί οἵ ἰξ (ῃογὸ οπρῖῖθα) γὶοϊάϊης 
ΔΌΞοΙυ Εἶν ἢῸ 56η56. 

(11) Τῆς φαξ ἴα ἴπὸ τπὶ6 οὗ τοϑίίηρ ἰοῦ ἴπε ρϑορῖθ, Ὡς ἢ 56 ἴο τϑϑα]ῖ ἴῃ 

(Πεῖγ Ρυγπερίίοη; οἰ [6Γ. 20, 12; 655. 66, το; 139,23; 15. 28, 16. 

(12) Τῇῆῇςε νοτγάς οπιηιῖῖθα ἀγὸ Ὀπι|πῖ6 ΠΡ Ὶ10]6. 
(13) Ναγίουβ αἰϊεπιρῖϑ αν ὕθθῃ τηδάς ἴο δηθηα ἴῃ6 ρῆγαβθε ἤθγα οὔ ῖῖεά. 

ΤΣ ργθϑεπηὶ Ηδῦτγον ἴοχὶ ἰ5 ππὶπίο Πρ} ] 6. ΑἘΝ τεπάσθγ: αμαὶ ἐρέ ἐδὲ ϑισογα δὲ 
αομόίφα ἐμὲ 2ἀϊγὰ ἥἔρισ, Ὀυϊ ἃ ϑννογά σαπηοῖ Ὀ6 αομόίῥρα, ἀπὰ ἐψίγα “16 5 ποῖ 

ἃ σογγοοῖ γοπάθγίηρ, πὰ νου Ὅ6. πογὰ τηθϑηΐϊηρ]655. ὙΤΠῈ πιοβϑῖ πδίαγαὶ ἐπιοπάδ- 
οὰ νου 6: ϑδαγν. 42 ἴς ἐδθ σισογα οὔ δε μαδίρη. Οἷἴπογ τοπάθπρα αγο: δε 
ἐλ τιυογα οΥ̓ εγοξς ὀδεγέαυο οὐἵ Ομγὺφ «ἐῃ6 λαμας γῸΥ α ἐλϊΊγα σιυογα ΟΥ̓.5 6126 

246 σινογα τοί ἐφε λδαπά. ὙΤπα ἤγεὶ οἵ ἴῃ 656 τγϑηϊῖγεβ βοπηενῃδί νοϊεηῖ σἤδηρο5 
ἴη 16 Ηεῦτεν ; ἴμῈ οἴπετ ἀο ποῖ ρος ἢ τῇ οσοπίοχῖ, ἰῃΏ νης τῆς 
ἀνθηρίηρ ϑνογά (οὗ ἴῃ6 Ομαϊἀθδης) ἰ5 ἀθβϑογι θα α5 δέ σευογα 077 {δὲ σέαῖρ. 

(14) ΤὮϊβ ραγαργδρῇ, νν. 140--16, ἰ5 4 ργοβθ Ῥᾶγδ οὶ ἴο ἴῃ Οάε, νν. 9 --ΓΠΙΙ. 

(15) Τῇο βδνογᾷά οηνγζομμάς ἴῃς. νὶἱοῖπι5 (16 ρεορὶς οὗ ]6πιβαΐθπλ), 80 ἴπαῖ 

[πον σαπηοῖ Θ5οδρ6. 
(16) τ ἰς. ἀρροϊηϊεα ἴο ἔπτη ἴο 411] σἰάθβ; (6 ίουγ ροϊπίβ οὗ ἴῃ6 σοπλρα85 

ἃῖ6. νοὶ ἔτοῃη ἵἴπεὸ Ηδθῦτονν ὉΥ ϑἰπιρία σβαηροθ. Αποῖπογ επηθηάαδϊίοῃ 5: ,“μαξέ 
ἐλγδε σλα ἐοτυαγά ἐλε γίρλέ απαὶ ἐδέὲ ἐρ. 

(17) Τῇβ αριταϊοη οὗ ἴπ6 Ργορμεῖ (οχργοϑϑθα ἴῃ ἴπ6 ῥγεοθαϊηρ ραγαρύαρῇβ 

οὗ τηϊς σπαρῖθογ) 566πὶς ἴο ᾶνθ ὕθθη σδιβθα ὃν ἴπθ πὸνν ἴπαῖ ἴπ6 Κὶηρ οἵ 
Βαγίοη Ππαά 5βεῖ ουἵ οἡ ἴῃς πιδγοῇ ἴο [6 πιβα] 6. 

(18) Τῇε σαἀρίῖαϊ εἰν οὗὐ Απιηηοῃ, ἀροιΐῖ ἱνοηῖγ-ῆνα πιῖΐθς πογίποαδί οἱ 
]εοπο; ἢ νὰ τοῦυς ὃν Ρίοϊθην ῬΠΙ δά δ ρἢ5 (Β. α. 285 -- 246), «πὰ το ἀ 

αἴϊοσ. ἢϊπὶ ῬΠΠΔάΕΙΡἤα; 115 οἵα 15 ϑιρροβθα ἴο 6 τεοργοβδοηϊθά ΌνΥ ἴῃς τιῖη5 

οἱ] οὰ "“43,.»"“|μ1εᾶ;. ὅθε. Γόνθεεκ, “ἤείλ απαὶ “οαό, ς. 5, απὰ το ποΐβ οἡ υὰ. Σσ, 4. 
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(19) ννε σῃοιϊά ρεγῆδρβ τεδά: δὲ} αδδαὰ οὗ “»η»ρμοῆ αμαὶ 19 “έγμϑδα δε. 

οΓ 7μάαλ. 
(2ο) Ὠτγαϊιδῖῖς τοργοϑοπίδιίίοη οὐ ἴῃ Κίηρ᾽ 5 ποϑιίδιίοη ἃ5 ἴο ἢἷ5 ροῖπὶ οἵ 

αἴῖδευκ. Τῇ πιεοῖποάς οὐ αἰνϊπαῖίοη ἂγὸ ἴῃ 6 υδι.4] ΟΠΘ5: δ8ΓΓΟΝ 5 ναγΙΟἸ ΒΥ 

ἰπβεοτ δε ἃ ψογο ἴἤγοννη ἱπίο ἃ νϑϑϑοὶ, 5δβακεη, δπὰ οὔθ ἄγαν οὐ, [πὸ ᾿Ἰπϑογρίοη 

οὔ ψηϊςἢ ἀφοϊάφα ἴπ6 αισϑίίοη (υϑεα αἷἶδο Ὀγν ἴπε ργο- Μομπαπιιηθάδη Αταῦβ δηά 
ΌΥ σοτίαϊπ {065 οἵ ἴῃ6 Νογίῃ Απιοσίοδη [παϊδπη5); 7Ζεγαῤλίηε σοῦ Νογῖῃ ϑοπλς 
πουποῃοϊ ἃ ρνοάς (Οφη. 21,19; 1 8π)|. 19,12; Ηοξ. 3,4), οὐἍ, ρϑῦῆδρβ, ἀθι 65 οἵὗ 

ἃ ΟΕ ΡΈΠΟΓΑΙ σπαγαοῖογ (ο ποΐθ 7 οἡ [π4. 17,5); ἴπε πηοῖϊμοα οἵ σοπϑυϊτηρ 

ἴπΠ6 πὶ ἰ5 ποῖ Κποννῃ (ἰΐ ννὰβ ὑγοῦδοϊν Ὁγν ἰοῦ). ὍΠπα Ἰίνθσ, 85 ϑεδαΐ οἵ [πὸ (οἱ 

[,43Π|. 2,11) νν»ὰβ 5δοΙρα, δπά ἰΐς σοΐοῦ απα ἰογπιὶ ἱπαϊοαῖθα ροοά οἵ Ὀβδά ἰογίιπο. 

(21) Τῇε δχργϑοϑίοη τοπάθγθα ἰη ΕΝ: τυλίσά λανὲ σισογη οαἱἔάς τρίο ἐδορε 

οδηποῖ Ὀ6 50 ἰγαηῃϑίαϊθα ; ἰἴ ἰβ ρούπαρβ 4 ρίοββ, Ὀυϊ 5 πον ἰῃ διιοῇ [ΌΓΠῚ 45 ἴο 

ὍὈ6 Ὀογοηα ἵγαῃϑίατςοη. 
(22) Τῆεῖγ ἰηβοηθαῖθ σοηβάδποθς τγοπιπᾶς ΙΉΝΗ οὔ {ΠεῚΓ σάγθεσ οἵ ἀϊβοῦε- 

ἀΐθποθ, απὰ ἀγίνθϑ ἴπΠ6πὶ οἡ ἴο ἴπεὶγ ίαῖθ. ΤΥ γοραγά τπΠ6 Ργορμεῖ᾽ 5. ργϑάϊοϊοη 
οὔ ἴπε σαρίυγε οἵ ἴπῈ οἰἵγ δ5 ἃ ναΐῃ (παῖ 15, υἱπίσγυσονοτγίην.) αν παῖίοη, 

(23) Ζεάοθκίαῃ (Β. Ὁ. 597 -- 5386), ψῆο ννᾶαβ, ποννθνοσῦ, γαῖμπεσ ννϑαῖκ ἴδ νυ ςΚοα, 

(24) Τῇε Κίῃηρ 5114}} Ὀ6 αἰδβογοννηθα, δπά ἴπῸ οἴαῖο τὐγηςα τορϑογ-αγνγ. 

(25) Τῆς ἄπαγε αν αϊς Κίπρ ψῆοῸ 514}} τεῖὶρῃ ονοὸῦ ἴπεὸ υπιϊῖοὰ παίϊοῃ 

(37,2: -- 24), οπ ἴπς τγεΐυγη ἔγοπὶ ΘΧΙΪΘ. 

(26) Κορεαῖεά ἔτοπὶ νν. 9. το, Ὀπ ἴπ ἃ ἀϊεγθοηῖ δθηθθ. Τἤογα [ἴ 15. ἴπ6 ϑιυνογά 
οὗ τῃηε6 (παίάθαηῃς βδοηΐ ὮὉν ΪΉΝΗ αἀραϊηϑῖ [ϑγαοῖ; ἤογα ἴἴ [5 ἴῃς. ϑννογά οὐ Απιῆοπ 
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21, 229-22, 28 -«᾿ὐϑέδν (Ἰοίέεα οκ δ κεβίε «ολθονες- 138 

ἘΠΕ ΠΘΔΙΠΕα ἀραϊηδῖ ἴϑγαθὶ Ὀγ ῃδίίοπαὶ παῖθΌ Απιπιοὴ ν»ὰβ ἴπε [6] ΟΩρ ΘΠΘΠΊΥ Ζ2Σ 
οὗ Ιϑγαϑὶ; 56ε6 [υὰἀ. 3,13; 11,4;} 1 94Π|ι. ΣΣ, 1; 14,47; 2 ὅ34πι. 8,12; ΑπΊ. Σ,13; 

]6γ. 49, 1:1 Μᾶσο. 5,6.7. 
(27) Τῆε Απηπιομῖῖεϑ, γαϊγίηρ οὐ ἴπΕῚΓ ργορῃεῖ δηὰ αἰνίπειβ, ἐχρεοϊθα νὶς- 29 

5 ἴοτγ. ὅϑοπὶὲ αδἴϊζδοκ, ποῖ πιεηϊὶ οπθα ἰῇ οὐἵγ Πἰσίογιςαὶ ἀοσιπΊ)οηῖβ, 566 π|5 ἴο Ὀς 

Γείειγεα ἴο; 866, πονθνθσ, 25, 3. 

(28) ΤΕ Ρϑορῖθ οἵ δγυβαίθπι; ἰζ ἰ5 ἴῃς ππιὲ οὗ ἴΠε αἴΐδοκ οἵ ἴῃς (μα άδδης. 

(29) Τῇε Ομαϊάθδης ϑῃδ] ἱηναάθ Απιπιοη, απ ἴπ 6 ἰαϊῖογ πᾶν ϑῃεαίΐῃε ΠΟΙ 21 
0.5616ὁ55 σνογά. νι [Π15 ἀεοεπρίοη οὐ πὸ ΟΠαϊάδθδης σοπιρᾶγε ἴΠ6 5 πλ 118 Γ 

Ι0 ἀδϑογιρίίοη ἴῃ 7,21 -- 24. 

(Ἰοίεό οπ Φβαγέετ 22. 

(1) Τπε Ηδρῦγεν τοδάς:;: Ζάομ λαδί ὀγομρλδέ ομ {ἦγ ααγ5, αμα αγί εομε ἰο 22 .4 

ἐἔνρν γέαγε. Τἢδ οπιοπάδϊοη ἰς Ὀαϑθάὰ ρδαγΐν οὐ {ἴπεῸὶ ςοηπίθχῖ, ὑαιτν οὐ ἴῃς 

Ἀποίθηῖ Μειβίοης. Α δίησὶε ἀν᾽ οὗ υάρτηθηῖ (ἴπ6 ἀεοιγυςσίοη οὗ (ἢς εἰΐγ) ἰ5 

15 ἱπῖθπάθα (ν. 3). ὙΤΠα βεοςοπά οἴδιιθα, ντιϊεη ἴῃ (1, γοαάς: σπμα λαςέ ὄγομρ λέ οἱ 

ἐδγν ἐζηημδ «οἵ τεσκΚοηϊηρο; ἴΠ6 νεγῦ ἰς. ἤεγα οπιιῖῖοα 45 ποῖ Ὠδοθϑϑαγν ἴο ἴῃς 56ῆ56. 

(2) ΒΥ ίοτπι οὗ ἰανν; τ τ Κίηρϑξ 2:1. 6 
(3) ὅθε ἔχ. 22,21.22; ἴον. 19,34; οἱ ποῖς 6 οἢ ς. 1:4. Οδζε ίογ ἴῃς σζρα"ρ δ 7 

(ΗεὉ. σέ, ἃ τεοϑἀφηΐ δἱίθῃ, ὑπὸ ἀϊὰ ποῖ ανὲ πὸ τὶρῃϊς οὗ ἃ εἰὔζεη, δπαὰ ννᾶ5 

20 ἱπογοίογα ρϑου παγὶν Ἐχροθοαά ἴο ορργθϑϑίοη) 5 8η αδἴϊχἋααςῖνε εδαΐιγε οἱ ἴΠῸ 
Ι5γδθ 5 ἢ Ἰορ ϑ᾽ατίοη οἵ {π|5 {πὸ (οὐ ποῖ οὐ [.6ν. 1:7, 8). 

(4) ὅ8εε ποῖθ 3 οἡ ἌἍπαρῖο 18. 9 

(5) Οηἷν οπα οὗ ἴπε δεῖβ πιθηϊοηπθαὰ ὑπάρϑγ [Π1|5 ἢοδά (νν. 9-11) Πᾶ5 ἃ 

ΓΟΑΙν πλοαϊὶ σμαγαςῖογ, ἴῃ οἴποιθ ἂῦε οἰ ἴθ σογοπιοηϊαὶ (ἀρργοδοπίηρ 4η τπποΐθϑῃ 

25 Δ ΟΠΊΔΠ), ΟΥ οἷά ἰερσαὶ πιαγγαρο-οικίοιηβ, δυο 85 ἀρργοργδῖπρ ἴΠεῸ σοπουῦῖποϑ 
οὗ 4 ἀξοραβεά ἰδῖπεγ (ο τ Κίῆρβ 2,13; 2 ϑ8πι. 1:ό,22; ὕξῃ. 35,22; 49,3; 
Ηετγοά. 2,68; Ηοπι. ΜΛ. 9, 453, )ἃπά 566 ΝΝ'. Ε. ΘΜΙΤΗη, ΑἸμελῖῤ αμπμα  ͵αγγίαρε τπ 

αγν “γαῤία, (απιθτιάρε, 188ς, ρρ. 88. 270), ΟΥ πιδιγυΐηρ ΟΕ 5 Πα] ϑιϑῖοσ (Οσξη. 
20,12). Τπδῖ πηδιτῖαρο ΠΠ 4 ἀδιυρῇηϊογ-  ἢ-ἰᾶνν νν45 ἰογπιογῖν ἰθραΐ ἴπ ἰσγαοὶ ΠΊΑΥ 

340 ὃὲ ἱπίετγοα ἢ ΡγοῦΔὈ  ΠὙ ἴτοπὶ σεη. 38. ΑΞ εὐϊυγα ἱπογεαϑεα, ρυΌ]ς ορὶπίοῃ 
ἰυγηρα πιοῦα πα πιοῦε δραϊηϑδὶ βυςἢ πηδιγίαροϑ, ἀπά ὕσσαῃ ἴο ἐογπιυΐαῖς [1561 

'ἴπ ΕΖεκΊε]᾿ς {π|6; ἴΠ6ν ἀὔὸ ργοπι δῖε ἴῃ ἴῃ6 αν οΥ7 “ἤοίμδες (1εν. στ7-- 26), 

ἴπ6 σοπιρ!]δῖίοη οὗ νῃϊοῆ ννὰ5 ργοραῦϊν Ὀσριη ἃ εν γα δῇογ {πΠ|5 σῃδρίεθσγ ννδβ 
νττῖοη ; 566 ἰϑν. σϑ,8.9.15. 

35 (6) δίπλα οἤδξησος ἀγα πιοπιοηθαὰ ὈΚΥ ρῥγεσράϊης Ῥγορῃεῖβ; {πον δἵθ ἴπε 12 
υηΐϊνοτϑαὶ δοςίαϊ ογ ΠΊ65. 

(7) ἴπ ρ»τιοῖ δῃὰά ποτοῦ; 566 ποῖβ οἡἢ 2., 6. 13 

(8) Βν ἴῃε ἀεβίπιοτίοη οἵ ἴῃς παίϊοη᾽ 5. ροϊπῖςδὶ ὄχίϑίθποθ, ψἤογοῦν Ηδ ΝΠ] 16 

Ὀδοοπιθ, ἰῃ ἴπΠ6 γος οἱ ἴπῃε6 παίϊοηβ, 4 ποῃ-ϑδογοα ρεύβοῃ, ποῖ νογίῃν ἴο Ὁδ 

40 τονογοα ἂς ἃ ἀδίἴγ, ᾿παοπιςῇ 85 ἴποΥ Μ}}] σΌΡΡοσα Ηἱπὶ ᾿ἱποαραῦΐα οὗ ρῥτγοϊθοϊϊπρ 
ΗΙ5 ονῆ Ρεορῖίε; οἱ 20,9; 36, 20 - 23. 

(9) ἴδγαθὶ ι5. πεγὸ (νν. 18-- 22) ἴῃη6 ἄγοβθ8 σοπϑιπιθα ἴῃ ἴῃ6 σ5πιοῖτπρ- πος, 18 
ποῖ ἴπε ρυπῆεά 5νοσ. (Οοηίγασι ἴ5.1,25. Ου αδποεϊεπὶ πιεῖϊποάς οἵ σπιεϊτησ 566 

ΕΑΜΙΝΘΟΝ, διαημίεῖα, ς. το. ΟΥ΄. αἷφο Ὠδξιυῖ. 4,20; 1 Κίηρβ 8,51; ΙΈΓΟΣΣ, 4. 

45 (10) Α ᾿ἰαπὰ πιογαῖν πὰ τοὶ ρὶουν υπγείγοϑηθα δα ἀοβοΐαῖθ. αΉ, 24 

ἰηϑῖθδα οἵ εἰσαρδϑαῖ (ν. 24), δἀπὰ ὡυλοσό ῥγίμερε-γογαί, ἰῃϑῖθδα οἵ εορεῤίγαςν οὗ 

λδρ ῥγοῤΛείς (ν, 25), αὔῷ ρίνθῃ Ὀγν ἴπ6ὸ σγεοκ ΒΙΌΪ6 δηα δὲ γεαυγοαὰ Ὁν {πὸ 
σοηπηραίίοῃ. 

(11) Οοπιραᾶγα ποῖΐθ 7 οὔ Ἵσπδρῖοσ 12. 28 
50 (12) ὅθε σ. 13: ]εγ. 232,32-.΄λδὸδ. Οπ νν. 25--20 566 ποῖος οἢ Ὁ. :;8.. Τίνα 

σἤαγσο ἴπαῖ ἴπΠε ρῥγίεσῖσ ἄο ποῖ ἴθαςἢ ἴπ6 ρϑορὶς ἴῃς ἀϊβογεπος Ὀεΐϊννθοη ϑδογοα 

ΔΠη4 σοπηπΊοῃ, δηα οἴεδη δηα ὑποίθαῃ, ργοῦαῦἷν τείεσϑ ἴο ἴπε ίαςοῖ ἴπαὶ ἴπ6 πίιυδ] 



139 --οὐμεθεδὰ. (Ἰοίεσ οπκ ἄκεβίεῦ οἸϑθνις- 22,29-232,15 

Ϊανν μὰ ὕὍδοη δάάρθα ἴο ἰη ΕΖοκΙθ] 5 {ἰπ|6, δηά ἴπ6 ρτιοϑῖς (οὐ βδοπὶθ οὗ ἴπ6η1}) 22 

(αἰϊοὰ ἴὸ οὔϑεγνε ἴῃῇθς ἢδνν γοηγοπιθηῖβ,; [15 566 Πη1|5 ἴο πᾶν Ὀδθη ριον 
{τι6 οὗ ἴῃ6 ϑβαρθαῖῃς, ίογ ἴῃ6. οὔβεγναποθ οὔ ννῆϊοῇ ποῦ οἰγίησοηῖ γορι]δῖῖοπ5 
Παά Ὀδθη τπδάβθ. Τὴ ρῥγίθδίβ ἀουι 655 δοῖϊεα ἴογ ἴπ6 πηοϑί ραγί ἴῃ Ἰρηόγδηςε : 

5 πορίοςοϊ οὗ πῖυαΐὶ 15 ποῖ ἃ ίδιϊί οἵ ἴῃς οἶα55. 
(13) ΤΙ βεοςοπαᾶ διγαιρηπιεηῖ, ΌΚΥ οἷα55 (νν. 25 -- 29), 5 ἴη6 ξαπὶ6 'ἰῃ 5Ὁ- 29 

δίδησθ δἃ5 ἴῃε ἢγϑεϊ (νν. 3--12), ἢ ἴῃς οπλϑϑίοη οὗ νν. 10.11, δπὰ ἴπ6 δἀάϊθοη 

οὗ ν. 28. Οὐ. Ζερῆ. 3,1 -- 4. 
(14) ογοπ δ απ ἢῖ5 πεηᾶς ννεῦε τη ἰπ ἴπΠ6 εἰν, Ῥυῖ ΕΖοκΙοΙ 5. τινος 30 

ΙῸ τείεσ ἴο {πε ρθορῖα δπά ἴῃς τιιΐοσθ. Οὗ [6γ. 7,1-15; 5,1. 

Πϊἰοίέσ οἡκ Φβαρέέν 28. 

(1) Α ναηαίϊζοη οἱ ἴῃς «αἰΐθροῦν οἱ ς. τό, Ὀοϊῇ Ὀγάησῆοβ οὗ ἴπ6 παϊϊοῃ Ὀθίηρ 22.,1 
Ποῖα ἀεϑογθαά. 

(2) 566 ῃοῖδ 23 οἡ ς. 1:ό. 2 

[5 (3) Τε ὄὀχργοβϑϑίοη ζέον ῥέαγεα {Δὲ λαγίοέ (σ΄. αὔονε, ποῖβ οὔ 20, 30) ἰ5 ἃ 
ϑδογίῦαὶ ααἀάπποη, ποῖ ἰουπα ἴῃ ἴπθ6 Οτγοοκ ΒΙΌ]6. 

(4) Αποϊδῃ (ογ πιοῦῖβ δοουγαῖοϊν ολίδλ) τπιθᾶπ5 ἃ αἰυεξίαηρ (ἸἰςΘγα] ν ἐπέ), 
ΑΠΟΙΠΡ4ἢ (οὐ γαῖμογ ολήῥάλ) Ξξερὴν αἰτυφέδίηρ 15 τη ἀΔφγ (ἃ παῦπῖθ κΚ ΗδερῆΖι- 

δῇ Ξξ νν9]]-]θαβίπρ, του] ν η»ῳῃ:.)»)71 ἀδρἠξ 15 τ: Δ, 15. 62,4). Ὑπὸ ἢἤτοὶ παᾶπὶὸ 
20 ἱπάϊ!ςαῖθβ ἴπαὶ [νη ἄνεῖῖ πῃ Νογίμπογη ᾿σγασὶ, ἴπῸ6 σεςσοπά ἴπαὶ Ηἰ5 ἀννο! ]Ππηρ-ὈΪαςα 

νὰ5 ἰῃ [υἀ4ἢ. Τῆς ἵννο ννοπίθη ΟσσΌΡΥ ἴπε βδῃης τεϊδίίοη ἴο Ηϊπι; [πε γε] ρίοιβ 

εὐ οὐ ἴΠ6 Νοπίποστη Κιἰηράοπὶ ννὰβ ἰοοκθὰ οἡ ὈγΥ ἴπε Ργορῇῃθῖς 45 σοχγιρῖ, ὃυῖ 

ποῖ 85 πούείοα! ; 566 Απὶ. 5,21-.4 (ο΄. 15. Σ.,11--ἰ 17}; Ηοβ, 2-4; 8,12. [ἴΐ ἰ5 

οἷν ἴῃ Εχιΐς αηὰ ροβῖ-Ε χης Πιπίογίοαὶ νυ ηρ (1 Κίηρα 12,31; 2 (ἢγ. 13, 

25 9-11) παῖ ἴπΠ6 σπάγρο οὗ πϑύεϑθυ 5 πιδάες.--- Τῆς δοηΐθηος οὐ το αδἱ ἴπ6 ἐπά οἵ 
115 νϑῦϑε 5 ἃ ρίοβϑ, 83η ἰηϊογργοίδιου πππϑσθϑϑαγν δπα ποῖ ἴῃ ΕΖΟΚΙΘ]᾽ 5. πιδΠΠ ΘΓ. 

(5) ἴπ ἴῇε Εχιΐς σοάς (566 [,δν. σϑ, 18) ἰἴ 5 ἰογυἀάθῃ ἴο πιλδύγν ἴἢ6 βίοι 

οὗ ἃ ᾿ἰνίηῃς νθ. ΕΠ ΕΖεκίοὶ αἀἰα ποῖ δοςορῖ τ(Π|5 πὸνν τὰ (1ἴπ ἴμ6 εἰρῆτῃ 

σΟΠΌΓΥ σις ἢ πιδγγαρος ννοῦα ἰαννῆι, σεη. 29,27), ΟΥὙἮ πα ἱπουρῆι παῖ δὴ δἰθροῦν 

20 πιὶρῃς ἱρπογθ 1ἴ. 
(6) Τπε τοδάϊηρ δῆρά αἱρημηαγίος (ἩδΌ. γαδὝίγηε, 56 ἴῃ [6ὁγ. 29,13; ΕΝ, λέ 6 

οἵῆεεγς) ἰ5 οϊαϊ θα ὉνΥ ἀτορρίπρ οπθ ἰοϊῖοσ. Αποῖποσ δπηεπάαϊςοη, ρογπαρ5 ῥτοί- 

Θγαῦϊθ, ρίνες ζυα»͵]οΟ75 (Αϑϑευγ. φμγάσο). ΤἼΤῆθ μεῖρλδογς οἵ ἘΝ ἰ5. ἱπδρργοργίαῖθ 
(Αϑϑυτία ννὰβ. ποῖ πείρῇδοσ ἴο ἰϑγαθ]), δῃὰ ἴῃς τεπάθγηρ λαόν 5 ἱπιργοῦδοϊο. 

35 ΤΠὴς ψοζγά τϑοιγβ ἰπ νν. 12. 23. 
(7) ΡοΙῖςαὶ «αἰ ΐαπος (ἀοζίρηρ, ν. 6) ἰεἀ, 5αγ5 ἴῃς Ρτγορπεῖ, ἴο ἰπΠ6 δάἀορίϊζοη οἵ 7 

Αϑϑυγίδη οὐῖϊ5 ῥγίοῦ ἴο ἴπε (411] οὐ ϑδαπιαῦία (722 Β. ς.). Νοιίβιηρ ἰβ βαία οἵ τῃϊ5 
Ὀν {π6ὸ Ρτγορῃεῖβ οὗ {παΐὶ ρετοά; 866 Απὶὸοβ δπὰ Ηοβρα. Τα ἴθι ϊαγ ᾿νοσϑηὶρ 
τπηιοηϊὶοηφσα ἴῃ 2 Κιίηρβ 17,16 πιᾶὰὺ ἤᾶνθ Ὀδοη Αϑϑουτίαη. οἱ σαὶ γοϊατίοπς νυ τῇ 

40 Αϑϑυτίᾳ Ὀδσρᾶη ὑπᾶεὲσ ΑΠᾶΡῦ (854 Β. 6.) δπᾶὰ |δϑπὶὶ (842 Β. 6.); 566 2 Κιίηρϑβ 
1:15,19.20.29. ΤΠε [Πἰογαΐ τείθγθησεβ ἴο ἰάοϊδῖγν, ἤοῦα δηὰ ἱπ νν. 30. 39, 8.6 

ΡΟΙΠΔΡ5 ρίοβϑδεϑ ; εἰδαενῇογε ἴῃ ἴΠ]5 σπαρίθυ Ἰἀοϊαῖγν ἰ5 ἀ δου θεα 45 ον Π655. 
(8) αρίυγα οἵ ϑαπηδγία (Β. Ὁ. 722), 2 Κίηρϑ 1:7. Ιο 

(9) Αἴοσγ τπὸ ἀδθαίῃ οἵ ΗδζΖοκίαῃ (Β. Ὁ. 690), ἴῃ6 Αϑβογγίδη ψνόοσβῃὶρ ὈδοδΠΊΘ 12 

45 Ῥοριυΐαῦ ἴῃ [6 πιβα θπι, αηα 50 γεπιαϊηθα {1}] τῆς (411 οἱ {πε εἰν (Β. α. 586); 2 Κίηρϑ 
21; ΕΖ. 8; [6γ. 44.15-ἰ|1.9ςφ. Καεϊαϊίοπβ ἢ Αϑϑυτία Ὀδραη υπάθὺ ΑζΖαγίδῃ ([]ΖΖι 4 }) 

αρουΐ 741 Β. α.; 3866 2 Κίηῃρβ 16,7; 5.7; 2 Κίηρϑβ ἵϑ. 19. 

(το) Τπεθ6 ἤρυγεα τᾶν παν Ὀδθη δοΐυα!ν σθθη, οὐ ἴῃς δχργεϑϑίοη την δ 14 

ΠΊΘΓΕΪΥ 4 ΨΑΥ οὗ σαγίηρ παῖ τεροτίβ οὗ ἴπε (Ὁπαϊἄθαῃ ρον εῦ δα Ὀθθη περαγά. 
50 (11) Τῇε ρἱαῖθ ἰβδεῖϊπρ Ὁ. 38 σῆονβ {πὸ Αϑουγίαῃ γογαΐὶ σοβίιπιθ, ϑνῃϊςἢ {πὸ 

Βαδυ]ϊοπίαηῃ οεἰοβεῖὶν γοϑοπιθεα. Τῆι Ἰαϊζοῦ σοηϑίοῖρα οὐ ἃ ἱπηρεα τοῦθ γοδοϊην 
ἴο ἴῃς δηκίεβ, ον ννῃϊοῃ, ἀρραγθηιν, ννὰ5. ἃ οἰοβο-πιτηρ νϑϑῖ γεδοῃίηρ ἴο ἴπ6 

δι 

ὠνυῷ 5 
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Κηθος; Ὀοῖϊδ ἴπθ656 σαγπιθηῖς ᾿νοῦ τισῃἷγ οπιτγοιάθσεα. ὍΤῇῆο σίγαϊΐε οὐ βαϑῆ νϑ 22 

Δ ΌΠΙ ΟΥΝΕΓ ἴῃε νεβῖ; 6 τίαγα ννὰς Κκὸ τπαῖ οὗ ἴῃς ᾿Αϑϑοντίαη Κίηρο. ΤηςῈ ἀγθθς 

οἵ τπ6 πῖσ! εἰν] δηαὰ πλΠΠτὰγγὺ οθῆσοῦς (οὐ ν᾽ ΠΟ ἔονν αἀοῖαι!!ς. ἀγα ρίνοπη οὐ ἴῃς 

πιοπυπιοηῖς), που ρ ἢ 655 πιαρηϊβοοπὶ ἴπδη παῖ οὐ τἴῃ6 Κίηρ, ννὰ5 ἀουθι|655 τὶς ἢ 
5 πῃ πιαῖετγίαὶ «δπά οτπαπιεηῖ ; 50 ψὶ πιαὺ πᾶσα ἴγοπὶ ἴῃ6 ἴοπε οἵ ΕζΖοκίεϊ, νῇῸ 

πιϑδὶ πᾶν Ὀθοη (Ἀπ Πα ἢ τ. ὅ5ε.ὸ ΕΆΙΝΘΟΝ, “γε. Ὥονη., τ, 4ὃς ἢ, 4,1 ἢ. 

Τῆς Κι Πρυγοα οὐ ἴῃς ρἱαῖς ἰδείπρ ". 38 ἰ5 ἴπεὸ (οπαϊθγογ οὗ ϑαπιατία, ϑαγροῦ 

(ω ἴ5. 2ο, τ), ἴῃς (δἴῖμπεσ οὐ ϑεπηδοποιῦῦ.--- ΕῸΓ Μώοίς 866. αὔονε, ποῖθϑ. οἡ 
11, 18. 

ΙΟ (12) Ραϊεβῖίηε νας πεϊά Ὁγν Ερυρῖ ίγοπιὶ ἴῃς ὑδαῖῖϊας οἵ Μοριαάο, Β. ας. 6οβ τό 
(2 Κίῃσξ 22.229) 10} τῆς Ὀαῖε οὐ (αγοποηλ5}), Β. α. όο5, Ψψίιεσγε ἴπε Ερυρίδη 

ΡΟΝΕΙ νν»αϑ σγισῃεαὰ Ὀν ΝΕ σΠαάποζΖζαγ (2 Κιπρε 24,7), δηα ᾿δῇ πε Ὀεσδπὶς 
ἃ ναᾶ55α] οὗ Βαδυ)]οηῖα; 2 Κίηρβ 24; ΕΖεθκ. σ7. Ουη ἴῃς νοσϑῃίρ ἱπίγοάπορα ἔγοπὶ 

Βαῦγοη 58εεὲ Εζεκ. 8. [υάϑδῆῃ ᾿ς 
τοϊαϊίοης 1111 Ἄσδυτια ἀπὰ Βαῦγ- 

ἰοπῖα νογα εἴοξοσ ἴῇδη ἴποβε οὗ 
τῆς Νογίμογη Κιηράοπι, δηὰ [5 
ΟΡΡογίιημν ἰογ Ὀοτγγονίηνσ τα ]!- 
σίου σἰϑίοπιϑ Ὀεΐϊζεγ (ν. 11). 

(13) Βεοαπὶθ ναῦν οἵ ἴδε 17 

Βαγυ]οπίδη γόοκο; 2 Κίηρϑ 24, 

1.20; οὐ. [6ἐτ. 27,1 -- 8. 
(14) ΑΙυσίοη ἴο ἴπ6 στραῖ 20 

ΡΟ Πςα] ρον εῦ οἵ Βαδγίοῃ. 
(15) Ργονίηςθϑβ οἱ ἴῃε Βαῦγ- 23 

Ἰοηίαηῃ δπιρίγα, ὩρΡρΡαγ ΠΥ οὐ 

τῇς Ὀοτγάογ οἱ Εἶαπιὶ (ο΄ ποῖε 
ΟΠ 32, 24). Αϑϑυτγία αἷβο, σοῃ- 

αιεγεαὰ ὈὉγν Βαῦδγίομ, ννὰ5 ἃ ὑτζο- 
νης οὗ ἴ[Π6 ἐπιριγο,  ῃ ἢ σοπὶ- 
ρΓομεηάφα ὦ λοσί οὗ ῥεοῤέξε 

(ν. 24) ἔτοπι δἱἱ δ ἐβίεσῃ ᾿ϑίδ. 
(16) Τπε νοτὰ εαγς, [ἴ 24 

τυλέοφές, 566 πὶ5 ἴο Ὀ6 ἃ ρϑῃδγαὶ ἴθγπὶ ἴογ τη] ἰΐαγν νθἢ!ο]6Ὲ5. Οὐ ποῖβε 2 οἢ ς. 10.-- 
25 Εὸγ ολίφία αὐϑὰ ὀμεξίεν 586 ποῖα οὐ 239,9. 

ΜΌΤΙΓΑΤΙΟΝ ΟΕ ΑΘΘΥΒΕΙΑΝ ΓΑΡΤΙΝΕΘΒ. 

ΑΞΞΥΕΚΙ͂ΑΝ ΑΒ. ΗΑΚΙΟΥΒ (ΝΙΜΕΚΟΟΠ). 

(17) ϑυςῇ ποι] αιοη οὐ σαρτῖνος να σοπΊπΊοη ἴῃ Βαυν]οηΐαη Δηα ΟἴΠΟΓ 25 

δηοίθηΐ μηγίαγο. Κιὴσ ᾿Αϑϑουγηάςγραὶ (μι σ. 38.4.--860), [ογ΄ ἰπβίαποθ, σἴαῖθς ἰῃ 
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ςοἵ. ἱ, 1. 117 (οἶ 1. 92 ἀπά ᾿, 115) οἵ ἷ συπειίογπι ἀηηδ]5 (Δ εογαῖς οὗ ἐδ δ αςδί, 23 
νοΐ. 2, [οπάοῃ, 1874, Ρ. 50; ΘΟΗΚΑΡΕΕ, Αἰ η[ηδελγίελμο 4ιόποίλεξ, στ, Ὁ. 71) 

ἴπαὶ πΠ6 εἰἰ ΟΗ͂ Παπάς δηὰ ἤηρεοῖβ οὐ ἴῃς σαρίϊνεβ, ΟΓΥ ποθ δηὰ θδίβ, ἅς.; οἱ 
[1πΠ6 ΠΙυδίγαϊΐοη οὐ ᾿. 140, ἴτοπιὶ ἃ τοιοῦ αἱ Κουγυηκ, Κοοπὶ 33, αἶδο ἴῃς 

βίογυ οἵ Ζοργίιβ, Ηθγοά. 3,154, απά ἔλνι.., “μεῖοηί Ὥοπιαγελῖός, ἱ, ες. 7. [πὶ τῃῈ 

54ΠΊ6 Οπαρῖοσ ΕΑΆΑΛΥΙΝΘΟΝ ἀθβδογίθες ἴῃε Αϑϑυσίαη ναι παγίοίσ (566 ἴπΠῸ δοςοπ- 

Ῥϑηγίπρ οηργανίηρδ γτοπὶ βουρῖιγεβ δ Νιμηγοοά, ἴΠ6 δποίθηϊ (αΐαῃ, δηα οοπ- 

Ῥαΐε ἴῃς Πυϑιγαϊῖίοης ἴῃ τἴπη6 Νοῖεξβ. οὐ ΤΏΘ ῥϑαϊπ)5, ΡΡ. 175. 192). 

(18) ΑἸ] απο ἢ Ἐργρίὶ αραϊηϑὶ Αϑουγία απα Βαθγίοη ννα5 ἃ δνογϊῖε Ρο ον 27 
10 οἵ ἴῃ6 [5γαϑ! 5 ἢ σονογηπιθηῖβ, Ὀὰῖ ᾿ξ ννὰς. αἰνναγβ ορροβεά ὃν ἴδε Ριορῃεῖβ, ννῇο 

(ξατθρὰ 41] ἰογεῖρῃ οςοίαϊ δπά 
γοΙ ρίουβ ἱπβυθηςς; 5. 20,1-- 5; 
21,1; ]6ζΓ. 237,5. (Τ]οϑίδαῃ ννὰβ δῇ 
δχοθρίϊοῃ, 2 Κίηρϑ 22, 29). Εργρῖ 
ψπΞ ὑὈοίῖεγ Κηοννῃ δηα ἃ πηιίάογ 

50 ΖΟΙαη ἴππ Αϑϑογτῖα οἵ ΒαΌΥ]οη. 
(19) [Θτυβα]οπὶ 5141} Ὀ6 ςσοη- 

αυογορὰ ὃν Νερυςπδάποζζαγ, δπὰ 
ἴπυ5 ἴῃς (ΟἿ᾽ οἱ Ποῖ ρο] τς] δηά 
το ρίουβ ἀροβίαϑυ ἀθπιοηβίγαϊθα. 

(20) Εχια δπα ρμοϊ]ῖςαὶ δηπὶ- 
ὨΠΠδοη. 

(21) Τῆδ υπι|ηῖ6 ΠῚ ΡῚ Ὁ]6 Ἔχργθϑ- 

βδίοη σηπαᾶ ρπατῦ 15 ελόγας τυβῖ Ὁ6 

οπιςα, οΥ σμαηροθα ἴο απμα ἀἶγαϊ» 

ἡΐς ἄγέρς. 
(22) (μι |4-5αςτβῆος. ὙΠ τηῖβ5 

νοῦβο ὈΘρῚπ5 ἃ πεν ρἰοΐατα οἵ {π6 
παῖίοηδὶ Ἰἀοϊαῖγυ. 866 ποῖθϑ. οἡ 
Ι6,2ο;, 20, 26. 

ΑΞΘΘΥΒΙΑΝ ΠΟΗΑΕΒΚΙΟΥΤ ΟΕ ΤῊΣ ΤΙΜΕ, ΟΣ 

ΒΘΕΝΝΑΓΉΒΈΕΙΒ. 

(22) Τῇε πιοβδῖ ἢδσρταηΐ οἤδηθβε νβ ἴῃ ργδοίϊος οἵ ἰογεῖίρῃ οὐ ἴῃ πε 38 

Τοπιρῖθ αἵ [ογυβαϊοπὶ; 2 Κιίηρο στό, 10--18; 21,4.5; 22,4.6.7.11.12. 

(24) Τα οὄχργοϑϑίοη 2ἔὋἔεέε σαγης ἀαν (1. ον ἐλαΐ α4)}) 15 ἤδθγθ, ΌΚῪ εἴγοσ οἱ 

5. Πδα, ἱπἰγοάιςρα πο ἴῃς Ἡρθῦτον ΠὍπὶ ἴΠ6 ποχί νϑῦϑο. 

(25) Πεβογιριίοη (νν. 40 -- 44) οἵ ἰάοϊαῖγοι5 ψοΥβΡρ ὑπάεγ ἴπ6 ἤριτε οἱ ἃ 40 

Πατῖοῖ τεςεϊνίηρ νἰϑίϊοτβ ; οὐ [6Γ. 4,30. 
(26) Τῆς πῖθὴ ,“γηορ»η αγαῦ τορτϑϑϑηῖ ἰογείρη ο15. 
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(27) ἷἴπ νν. 40σ.4: ἴπε Ηρσῦτεν δαάάγεσβος ἴΠὲῈ ψοπιδὴ (7 5416 π|} ἴθ ἴπῸ 22 

Βηριαγ; ίογ ἴῃς δακθ οὗ οἰθάγηθϑβ ἴπὸ {πΠ|γὰ ρεῖβ. ρίυγαὶ 15 πεῖ υδε6, 845 ἰπ 
πὸ ςοπηπῖοχι. 

(28) Αολέὲ οὖ φολοΐ (45 ἴθ αἰζχολοί, ΜὨϊοἢ σοπιθς ἴο τ ἔγοπὶ ἴῃ6 ΑΥΔΌΪς) 

ἰς ἃ ἤἥπε ροιννάφσγ. οὗ δῃιπιοὴν (52161Μ0,2) ἀπαὰ σαΐθηα, υδοα ίογ ὈΪ]αςΚοηΐϊηρ ἴπε 

'πποῖῦ βἄρε οὗ ἴῃ δυο ας (οὐ Ε. Ἀν. ΤΑΝΕ, )ἴαπη27ς5 αμπαᾶ ΟἸἰδίονηες οὐ δε οάσερη 
Ἐργῤίαμεο, ν᾿]. ΟΣ, ὈΡ. 14 .); ἴῃς Ηδφῦτγον ἴοσπιὶ ἰ5 δώ (2 Κίπρβ. 9,30; ἰοῦ 

42,14), ἀῃα ἀολέ (ννΏ]Οἢ οσοιγα ἴῃ ΟἽ οἷν 'ἴπ τἴΠ|5 νθῖ56) ἄρρθβϑῖβ ἴο ὃε ἃ 

Ὀοτγον θα νογά, ροῦπαρβ ἰοιιπά Ὁγ ἘΖΟΚΙΘΙ ἴῃ Βαδγυίοπια (Ασογσ. σμκλέμ }). 
(29) Τῇε οβεπηρβ ἄτα ἴο ἴΉΝΗ ψεγα ςοῖ Ὀείογε ἰογείση ἀ61 1165. 41 
(30) Τῆς τοδάϊηρ οὗ ἴπε σύθοκ ΒΙΌ16, »ηωδίς, ἰ5 ὑγοίογαδ!ες ἴο ἴπαΐϊ οἱ ἴῃ 42 

Ηδεῦτον, α ημμἐζιίμας αἱ ξαφέ, ΜΏΪΙΟΙ 5 ποῖ οἶθδῦ ΟΥὉ δρργορηδῖθ; ολ 26,13. 

Μιιῖς ννᾶϑ δῇ ογαϊπασγυ δοσοιμῃραηϊπιθηΐῖ οὗ το ρίουβ θσῖϊναῖς (Ἅπὶ. 5, 22; οἱ Νοῖεξ 
ΟἹ ἴπ6 ϑβαϊπιβ, Ρ. 217, . 11), δῃά ἀγιυηκοηποθθ ννὰ95 σοπΊπΊοη (5. 28,7; Ηοϑ. 

4. τ1; Ὠευῖ. 14,26; Ω τ Του. σσ, 21). 
(31) Τῆς »μέη οὔ {ἦς εοηρμορ δογέ Ἰπαϊοαῖθς ἴῃ6. αχίθηϊ οὐ ἴῃς ἰάοϊαίγυ, 

ψΠΙ ἢ Ἰπο]υφα 411 δοσθϑϑ]α οὐ}15. 
(32) Τῇε Ηοῦτον ἰοχὶ οἵ ν. 42 ἰ5 ἀϊουϊ.. ΤΠΘ οπιβϑίοη οἵ ἴῃ 6 ἜὌχργθϑϑίοη 

ὀγομρλέ ἵπ δϑοῖηβ ἴο Ὀε ἴῃς οἰπηρίοσι ννὰγ οἱ σεουγίηρ ἃ βοοά 5επβε. 

(332) Τῇῆδα τοίργοπος ἴο ἴπὸ ἢ ιάἝσγηεδς 15 Ἀρραγθηῖν ἱπιοηἀθαὰ ἴο ἱπάϊσαῖθο 1Π6 

σοπίθπιρε θ᾽] 6 σπαγαςῖοσ οἵ ἴπῃ6 πιθὴ ννῆο δἵθ σγοντθα Όγ ἴῃς ἵἴνο νοπίθη ([Παῖ ἰ5, 
1ῃ6 Ιοΐν παῖυγο οὗ ἴῃς οὐ] ργαςιὶςσεα Ὀν 5γδε]). 

(34) Τῇε «ῥῥεμαϊ αἱ εγοισης τοίου ἴο ἴπε εἰαθογαῖς ποδά-ἀγοθς ννογη ὈΥ οογίδίη 

Τασε5 οὗ ἴΠ6 αδπεϊθηῖ Εαϑῖ, Φ. ». ἴηεα Αϑϑουτίαηβ. Τὴ Αϑϑγγίδη τογαὶ ἢθδά-ἀγοββ 
85 ἃ [ἰὰγᾺ ΓΒ ΠΡ ἴἢ ἃ ργδοθῦιϊ σὔγνα δηα συγπιοιηίοα Ὀγ 4 ρεαΚ-᾿ Κα ῥγοϊοςὔοῃ. 

1 ννᾶὰβ. βΘΏΘΓΑΙΥ ογηδπιθηϊεα νἹΠ| ἃ συισσοοϑίοη οὐ Ὀδηάς οὗ πΊογε Οὐ 655 οἰαθογαῖς 

ραϊζογης, ἴῃ Ἰοννοσῖ θῬαπαὰ ρϑηθγα δν 50 Πδίηρ ἰη ἰγοπί 845 ἴο ρῖνθ 5σρᾶςδ [ογ ἃ γοβεῖϊε 

Δηα 5ἰπη ΔΓ ογπδ- ΟΥ νΌΓΘ σοΟΠΊΡΟΒΘΩά 

πιρηΐῖβ. Τῆς Πεϊρσῃῖ οὗ τῃῖϊη νοϊά ρἱαῖοβ 
οὗ 1πῃςῸ τίαγαᾳ ναποά αἴίαεῃε ἴο ἴῃς 
ἴῃ ἀϊβεγεηϊ ρει οας; εἷοῖῃ. ϑϑοπιηιοίπι85 
1ἴἴ ἀρροδῖβ ἴο αν εὖ Κίπῃρ νΌζε 

Ὀθοη πιδάς οἱ οἸοῖῃ ἃ 5ρῖ6 Ὀδηα οΥἵΓ 

οὐ (εἴϊ, ἀπά ἴο ἢανῈ Ποῖ (566 αδονο, 

Ὀδοη οὗ ἴῃγοο οοϊ- Ποῖος ΟἹ ΣΖ, 18), 

οὖς : τεοὰ, γοῖϊον, νι τοβοῖῖ ἴῃ 

δηα νῃϊῖθ. ΤῊ οτἵ- ἰτοπῖ, δἀπὰ {πηροϑά 
ΠΑΠΊΘΠΗϊ5 ΚΜ ΓΟ ργοῦὺ- δηἀ οτγπαπιεοηΐϊεα 

Δ΄ὈΌΪΝ επιῦτοϊάεγοα ΑΒΘΥΕΙΑΝ ΗΕΑΡ-ΌΚΕΒ5. τι θοπ5, οπε ἤαηρ- 
ἴη 1ῃτεδας οἵ ρμο]ά, ἴῃσ. ον οἡ φᾶς ἢ 

οἰ οὗ ἴπ6 ὕῬφοκ παῖγσ. 566 ΚΑΨΗΙΝΘΟΝ, “κε. ἴον. τὶ 486 [., ἀπά ωλὰῦὸ ΟἨΝΕΕΑΙ 5ςη- 

ΕἸΘΗΤΕΕ, ΑὙνῥδγος, Ρ᾽αῖθς χὶ!. χὶν. χῖν!; αἷσο ἴπὸ ρἱσῖαγε οἵ Κη ϑαῦροῦπ ἴῃ {πε 
(]Π-Ραρὸ ΗΠ ςἰγαῖίοη ἰαοίησ Ὁ. 38. 

(35) Δ΄. 43 ἰ5. 83η υπ|πηἴ|6]}ΠΠΡῚ0]6 σίοϑϑ, ννηϊοῆ τγείθυς ἰἴἢ Θοπθ νᾺῪ ἴο ἴδε 43 

πο αϑῖν (Ἰἀο]αῖτν) οὗ ἴπ6 ἴννο Κἰηράοπ,β. 
(36) Ἰάἀοϊεῖτγν. 44 

(37) Νοῖ της Βαθγ]οηίαη σοπαηϊπθοῦθ ; ἴῃς δχργοϑϑίοη γοργεβοηῖ ἴῃς Ἰάεα] 45 

͵υδῖῖςε τπαῖ Μη] ὈῈ ἐχεσυῖθα, 
(38) Δ5 δαιιϊίογοοϑος; σοπήραγε Ὠειῖ. 22,24 δηα ποίς οἡ ΕΖ. 1:ό, 40. 47 

(39) Οἴμογῦ παίϊοῃβ. 48 

(ϊἸοίεσ οκ βαρέέν 24. 

(1) 2 Κίηρβ 25,1; |ογ. 52,4... Τῆς ἀαδῖθ (Β. Ὁ. 588 οὐ 587) νὰ δαἰαθδα ἰαῖοσ 24,2 
Ὀν ἴπε Ργορπδεῖ. 
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(2) Τῆς δχργοϑϑίοη ζψϊς σεῦν αν 5 τερθαϊθα ἴῃ ἴῃς Ηβῦτγον ὃν βογραὶ δύγοσ. 24 
(3) Το εαἰάγορ ἰ5 ᾿ογυβαίθπι, ἴπΠ6 φήέεές οὐ εσά ἰἴϑ ἱππδιϊδηῖβ, ἴπ6 γμδέ 3 

(ν. 6) ἰΐϊ5 ἱπηρυτγίῖν, πιογαὰὶ δπὰ σεγεπιοηΐαὶ. ΤῈ ψ ΠοΪῈ 5 ἃ ρῥίεϊυγε οἵ ἴῃς βίεραε. 

Οοπιρατα ἴπ6 βοπιενδαῖὶ αἰ βεγθηΐϊ γοργεβθηίδιίοη ἴῃ ΣΣ 1 -- 123. 

5 (4) Α5 ἰΐ ἴογ ἃ ίβραβῖ. [ἴἴ ἰς ποῖ ϑβαϊά {παῖ ἴῃς δοῖ νὰ5 ρογογηηθα Ὁν (Π6 5 

Ργορῃεῖ. Οὗ ς. 4 δῃὰά δρονβϑ, Ρ. 1ο4, 1. 13; αἷδο Ὀεΐονν, ποΐβ 3 οῃ Ὁ. 40. 

Ἶφ, 

] ] μι ' «Ὁ γ ἢ 

᾿ 

ΗΙΕΕΏ ΜΟΈΝΕΒΕΒ ΘΙΝΟΙΝ ὈΙΒΕΟΕΒ ΕῸΞΝ ΤΗΕ ὈΕΛΏ. 

(5) ᾿ποριϑδα οὔ ἴῃς βτϑὶ δομός ἃ 5σῃϊ σἤαηρσο ἰπ ἴῃς Ηρῦτεν ρμῖνεβ Ὡυοοί, 

ΜΠ ϊσἢ 5 γεχυϊγοα Ὁγν ἴῃ6 σοππηροίίΐοη; 50 αἶδὸο δίεεθς τηυβδῖ Ὀ6 γϑδάᾶ, 85 ἴῃ ν. 4. 
(6) Τῆς πίρμοϑι ἀπὰ Ρεβῖ οἵ ἴπε ρεορῖς οἵ 7θγυβαίεπη 584}} σαβετγ. 

Ιο (7) Ν. 60 5. ουὖξπ οἵ ρίαεβς. όσα, Ὀυϊ (Ο]] ον Παίμγα!νγ αἴϊογ ν. τὸ ψῃεγε {Π6 6 

Ῥτγοσθϑ5. οὗ ὈΟΙΠ πρΡ 15 ἀθϑογ οί. 
(8) Τῇε ὈΪοοά οἵ ἱπη)υδίῖςς απα οἵ ςπι]-ςαςτῆςο. ὅ66 ς. 22. Ασοογάϊηρς ἴο 7 

ἀπεῖϊθηϊ ἰάρθας πιυπίαη Ὀϊοοά, ἃ ϑασγοαὰ {πίπρ, νναβ, ᾿Γ Ἰεῖς νι 16, ἀαηρόγουβ δπά 

ογίοα οοὖὐ ἴο ἴπὸ ἀεῖΥ (ῸΓ νδηροαησο; ΠΠ σονοετεοα ἢ φαγῇ (50 παῖ 1ἴ σουϊὰ 

[15 ποῖ 6 8566ὴ ὃν ἴμε ἡεἰῖν), 1 ννᾶβ. Παγπηΐεθο, [δν. σ7, 13; ]οῦ στό, 18; οἱ ξη. 

4,10. ΙΉΝΗ πεέγὸ ἰξανο5 (ἢ Ὀἱοοά ν5:0]6 ἴῃαὶ Ηδ πιᾶαὰν ἴακα νεηρϑάποα (ν. 8). 
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(9) Τῆς ἐχργοββίοη δε ζᾷς δ͵ομός δὲ ὀμηγρηπεαά τουδὶ Ὀ6 οπιτῖοα 45 ἱηςοϊτεςῖ, 24, 10 
οἴπος οἴβεννπογε (ν. 5) ἴδε θοπος ἄγε Ὀοϊοά. 

(1ιο) ΤΟΥ ἃζὰ ποῖ ἴο Ὀς αἰϊΞκιγιθυϊοα ὉΥ ἰοῖϊ 85 ἰῇ δπ οτγάϊηδγυν ἰβαϑσῖ, Ὀυϊ ἴο δὺ 

δ δοδιϊεγοαὰ (4! ςίοη ἴο ὁχ] 6). ὍΤὮΙ5 οὶ παΐυγα! ἵν ἰὸν 5 ἴ[Π6 σοοκίηρ (ν. 10). 
5 (11) Τῆς οαἰάγοῃ ἰ5 πον Ἔπιρῖγυ, δηά, ἴῃ ογάδγ ἴο ριυτγίν ἰἰ, 15 ἀρ δίη βυδ)θεῖϊδά εἰ 

ἴο 84 ποαίίπρ- ὕγοςθϑβ, Ὀὺῖ ἰῃ να (νν. 11. 12). 

(12) Τῇε βοηῖθπος τοπάογοα ἴῃ ΕΝ: “14 λαΐζΐ τυφαγίεα εγεείγ (τιαγρίη: 99:5) 12 

εὐΐίὰ οὐδ 5 σοτγτυρί Ὀεγομα τγαηβίφίοῃ. 
(123) Τῇε νοτὰ γμϑέ 15. γερϑαϊθα Ὀγ δσγοῦ αἵ ἴπ6 πᾶ οὗ ν. 12, 8η4 αἱ ἰῃς Ὀδρίη- 13 

Ιο πίηρ οὗ ν. 13 ἴῃς Ηρῦτγεν πᾶς 2») δλϊπεέ τηρμρμγίδν (ἃ 5.4] οεγοῦ), ἴο Ὡς ἢ ἰ5 

Δααρα ἴῃ ρἷοβς εισάμεξδ5. 
(14) [Ἐπιβαῖθπὶ 15 Ὀογοπα οἰδαηϑίηρ; ποτα ἰ5 ποῖϊδπιηρ ἔοῦγ ποῦ Ὀυϊ ἀεπίγυςτοη. 

(15) Τῆς στοοκ ΒΙΌΪῈ ἤθγο δας δη διηριβοιρίίοη οὗ 115 δϑοηΐθηςς ; Ποῖ Γ 14 

ι ἰ5 ἴοπὶ 4 Ηθῦτγεν ΜΘ, οὐ 15 ϑἰπιρὶν ἴπε δα απο οὗ ἃ ατοοκ βοῦῦθ, 5. ὑπορῖ- 

15 ἰαῖη. [ἰ τοαδαάβ: ζΖ7λθγοζογε το 7 γμαῖρε 2λδέὲ ἀεεογαϊηρ ἰο ἐὰν ὀίοοασςελεα, αμπά 

αεεζογαϊηρ ἐο ἐν ἀεδυῖσες τοῦ 7 γμαῖρε δες, ἕλοι ἤὩρεῤωγεο, μοέογίομς, απα ἐξα ἐξεά- 

πηρὸν γουοῖξῖηρ ΟἩΖ. 

(16) Τπαῖ ἰ5, ἐάν τυΐξσ. Τῆἢϊ5 ἰ5 ἴῃ 6 οηΪΥ οςσαϑίοῃ οὐ νηοῦ ΕΖοῖκῖοὶ σον τό 

ἰοπάογηθος οἱ δοίην. Τονναγά ἴπ6 ρδορῖὶς πὸ ἰ5 υπιίίόογπῖν παγὰ (Ἔχοθρὶ ἴῃ ς. 18) 

20 ὉΡ ἴο ς. 32; αἴϊογ ἴῃαὶ ἢς 15. βυπιραίμεῖς πα οποουγαρίην, Ὀυὶ ποῖ τοηάϑθτγ. 
(17) Οὐ πιουγηϊηρ-ουδίοτηβ 566. 2 54πΠι. 15,30; Μίς. 3,7; |6γ. τό,γ; [,δν. 17 

12,45. Οπεί νὰ5 σῆονῃ ὈΥ ἴπ6 τόνογϑαὶ οἱ ογαϊπαῦν ἢδοϊϊς οἵ ἄγεθ: ποδλά 

ἀπά δεῖ νεγο ἰεῖ Ὀάαγα, δπὰ ἴπε Ὀεαγά, ἴπΠ6 ογηδλπιεπὶ οὗ πιδηποοα (ο 2 94πι. 
10,4), ν 58 Ἴ᾿ονετγεά οιίἨ᾽ οἱ σ'ρῃῆῖ. Τῆς ἰποηᾶς οὗ ἴπε απλνγ ννογὸ ἰηνεὰ ἴο ἃ 

25 {πποταὶ θα, δπὰ ἢἰγοὰ πιουγποῖβ (οὐ Ηοτ. “7.7.5 δοεί. 431: φμὲ εομάμε ἡ ῥίογαμέ 
πη 2μη67) δοςσοπιραηϊθα ἴπῸὸὶ πσἢ ἴο {ΠΕ6ῚΓ σταάνθϑ, δἰπρίηρ αἴγρὲς ίοσ ἴῃε ἀεδὰ 

(φ, [6ὁτ. 9,17; Απι. 5,16; Εςςϊ. :Σ2, 5). Οἱ ἴδε οὐ ου ῥ. 143 4πα ποῖδ 12 Οἢ (δ. 32. 

(18) [ποιθδά οἵ ὀγεαὦ οὔ μὸν (νν ἢ] ἢ ἰ5 ἤθγθ πιθδηΐηρ] 6559) τοαὰ Ὀγ οἱσῃῖ 
σἤδηρε οὗ ἴῃς Ἡδφδῦτονν, ὀγεαασ ΟΥ̓ ἮμΟμΡΡ (ΟΥ̓ ΟΜΡΗΦ75) οὐ ἥεπόργαΐ ὀγεαασ͵ αἃ5 

320 ἷἰπΠ Ηοβ. 9,4; δπά 50 ἴῃ ν. 22. 

(19) ΤΠοΥ σῃοιϊά θὰ σππσῆοα ἱπῖο οιΐίθποθα ψῆθη ἴπ6 πὲννς Ταπὶὸ οὗ ἴπε 24 

ςαρῖίυγε οἱ ἴπΠε6 εἰν. Ὑθεγε ϑθοΠΊ5 ΠῸ ϑυβιοίθηϊ γοῶθοη ἴο ἀοιυδὶ {πὶ ἴῃ τοδὶ 
ἴπΠε Ῥγορῃεῖβ νἱΐθ αἰεά, δαπὰ ἴπαῖ ἢ6 δοϊθα 45 15. πεγε ἀδεογ θεά, ᾿πουρῇ ἴἰ ἰ5 

Ροσϑιθὶς ἴμαὶ ἴπεῸ ρῥἱσῖαγα ἰσ ΡΌΓγΕΪν 8ῃ ἱπιαρίηθα σογηῦοῖ, 566 ς. 4. Ηβς 565 
325 Θνεῖν ἐχρϑαϊεπὶ ἴο ίογεα οἡ ἴπε ρεορῖίε δε] οἴ ἴπ [6 ἱπιρεπάϊηρ (}1] οὗ πε εἰϊν ; 

(ον 111 ἴ1πον Ὀεοϊονεα τῃϊ5, {πὲν νουϊά ποῖ ἴὐγη ἔγοπι {Πεὶγ ον] νναγϑ. 
(20) ὅδε Ἑπαρῖογ 33, νεῖβα 21. 26 
(21) 58ε6 2,26. Τῆς πιῇ οὗ Πὶ5. ργεάιοσϊίοης μανίηρς Ὀδοη Θχῃιδὶιοα, ἢ6 σδῃ 27 

ἴθ ϑδρϑαῖκ ἢ πορεὲ οἵ Ὀεῖπρ ᾿Ιϑδιϊθηθα ἴο. ὙῃῈ οχίΐϊθ αἰ ποῖ Ὀοϊϊονο ἴπαῖ 
40 Ϊεπιβαΐίοπὶ σου]ά (4]}. 

ΠϊἸοίεσ οκ βαρέέξτο 25-32. 

ΗΕ ἱπίεγναὶ Ὀεΐνθοη ἴπἢθ6 ἱηνεκίπηοηϊ οὗ ἴῃς οεἰϊν Ὀν τῇς Κὶπρ οἵ Βαδγίοηῃ 
(24,2) ἀπά ἴπε τοςοθρίίοη οὗ ἴῃς. πεν οἵ ἰΐϊΞξ σδρίιγε (33,21) ἰ5. τορτο- 

βοηϊεα δ5 ἃ ρεγιοα οἵ νναἰτίηρ; ἴῃς Ρτγορποῖ τὰγη5 ἔγοπιὶ Ιϑσγαοϑὶ, δπὰ ἀϊγεςεῖς ἢϊς 
45 ἀεπιυποίαϊ:οη5 ἀραϊηϑδῖ ἰογεῖρη παίίοπθ. ὙΤΠθσ6 ργορἤποοῖος ννογὸ ποῖ 411] ἀδ! νογεὰ 

ἴῃ 1Π1|5 Ἰηῖεγναὶ (566 ἴπε6 ἀδῖες ργεῆχεα ἴο οὐ ᾿ἱπαϊοαϊθὰ ἴῃ ἴῃ6 ναγίουβ ςῃδρῖογβ) ; 
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Ὀυϊ τἴπ6 ὐγαπροπΊθηΐ ἰ5 ἰάθα γ ἀρρτγορτίαϊθ, ϑίποα [Π6 ριυπβηηθηῖ οὐ ΘΠΘΠ 65 
ῬΓΟΡΕΟΓΙ͂ν ρὑτοσθάθα ἴπ6 βπδὶ δϑί ὉΠ Ισῃπιθπὶ οὗ ἴπ6 παίίοη. ἴἷῃ [ογοπλίδῃ ἴῃ ῥτο- 

αἀϊοι!οὴ5. ἀραϊηβθῖ (ογεῖρη ΡΘΟρΡΪΘ5 αὔα ρυΐϊ τορεῖμπευ αἱ ἴΠ6 οπά οἱ ἴῖἴῃε Βοοκ ἴῃ 
πὸ Ηεῦτονν (46-- 51), ἴηΠ ἴῃς. τι αἶθ ἴῃ ἴπ6 αγϑοθκ (25,14--21, 44). [π᾿ ᾿ϑαίδῇ 

[ΠῸΥ ατὸ ρἰδοθά πιοῦεὲ ἰοοβεῖν ἴθ (6 πιιάαϊε (123-22; ο΄ Νοῖίθϑ. οἡ [ἰβαϊδῇῃ, 
Ὀ. 130, Ϊ. 12). 

(Ἰοίὲσ οκ Φβαρίέν 25. 

(1) Α ϑεπῖῖς ρΡεϑορίθ, ἀνθ! ππηρν δαϑὶ οἵ ἴπε [ογάδῃ, περ θοῦ δηὰ Ἵσοηρίδηϊ 
ΘΠΘΠ}1 65 οὐ ἴτε ἰϑγϑϑὶϊοθ. Οὐ Ζερῆ. 2,8--τἰ; ]6τ. 49, 1- 6, δηά 56ε6 ποῖΐβ οἡ 
ΕζΖοκ. 2Ὶ:, 28. 

(2) (ὐοπιραζα 

Ιϑαῖα 44, 16 «πὰ 
ποΐθ οἡ ϑαΪὶπὶ 40, 
15. 

ννογά οἴ ργοπῖδε ἴου 

Απιπιοη, ΕΖοθκιεὶ 

Ποηθ. Ο΄ ΕἘξζεκ. 

21, 28-- 32. 

(4) ΗφθὉ. 2 ηπό- 
Οέάφη, τς πο- 

τιδάϊς {65 (Βε- 

ἄοι!π5) οὐ [δε 

δαϊοϊηϊης δαϑβίθγῃ 
ἀδοοσ (τ ἴδε οὐ 
ΟἹ Ρ. 146 «πὰ 
“τα »»5, Ὁ. 224, ἢφ. 

5; «αἷθδο ποῖς ου 

(3) Τῆς ἀαῖς 
οἵ ἴπΠ6 Ρῥγορῆθον ἰ5 
αἴϊεγ ἴ1ῃ6 ασδίσγιο- 

ἴοη οὗ ἴῃε οεἰΐν. 
Τῆδ σπαῦρο Ὀσουρῆϊ 
ἷἰα ποῖ οἱ τ ΠΠ1ΓῪ 

αϑϑδαϊο (Ὀυϊ 566. 2 

Κιίπρβ 24,2), ὑεῖ 
ΟὨΪΥ οἱ οχιδίοη ; 
τε Απηπιοῦε65 [υἀ. 6, 3). 
ΠΊΑΥ ἤἰᾶνα κοἰϊζθὰ (5) Ο' 2:1, 20. 
Οὔ 8οπὶα οἱ [δε (6) Τῆς Ρτο- 
[9 γαθ 5 ἢ τογγίουν ΧΑ 1} ρΡῃοῖ 5 αἰἰπτὐάρς 5 
(16σ. 49, 1). 7|ετε- ΒΕΌΟΟΙΝ. ποῖ οἴῃϊοαὶ, Ὀθϊ 14- 

πιῇ (49, 6) μα5 ἃ το]. ΑΑπιπΠΊοΟΠ᾿ 5 
ΘΠ ἀραϊηϑῖ Ισγαθὶ] ννὰβ οὗ ἴΠῸ6ὶ ϑδπὶ6 δοτί 5. ἰϑγαϑὶ᾽ 5. δηπῖυΥ ἀραϊηϑί ΑΠΊΠΊΟΙ, 
απὰ ἴπα ἵνο ρβρϑορῖὶθοβ ψΈγθ πλούαῖϊΐν Οὐ ἃ ρβᾷῖ. ΤὙποῖο ἰα πὸ δχίγα-πδί  οηδὶ 
ϑδυμηραίην ἴθ ΕΖΟκΚΙΕΙ 5 πη. ΤῆΘ αὔϑοπος οἵ δυο συπιραῖην (ἴπ6 τγοϑτ οἵ 
ἱπηιροτίθοϊ βοςσίαὶ ᾿πίθγοουσθθ) ννα5 οηθ οὗ ἴπε ἀσίεςϊ5 οὗ δηςσίθηΐϊ πιογαΐβ. Απηπιοη 
τοδί πο α 115 παίίοπα! ἵν ἄοννῃ ἴο ἴπΠ6 Μαοσάθαδη ρεγοα (1 Μᾶςος. 5, 6), αἴϊεγ ψῃϊςῇ 
1 νά ηῖσῆ 5. ἰτοπ] ἰχἰϑίουυ. 

(7) Α ϑοπης ρρορῖθ, ἄννε Πρ θα οὗ ἴῃς Ποαά 5ε4. ΤΠοὶγ ἰαηριαρα ννὰ5 
ΠρΑγῖν ἰαπιὶςαὶ ἢ Ηθῦτονν (οὐ ἴμπα ποῖεθβ. οὐ ἴβ5. :5,2.4 δπὰ ἴπε γαπϑίιοη 
οὔ ἴπεῈ ,μοαῤῖῇ᾽οἪο δίομο ἴὰ Ὀεεογας οὐ ἐδόὸ δαςέ, Νεν ϑεγίθβ, νοΐ. 2, Ρρ. 20ο β.), 

δηᾷ {ποῖὶγ εἰν! Πχαϊοη ἴπΠ6 βαπὶθ 45 ἴπαϊ οἵ ἴῃς ᾿ϑγαθ] !ος. ὙΠον ννεῦθ σοπαμογρά 
Ὁγ αν (αρουΐῖ τοοὸὺ Β. 6.), ἰαΐεσ νος {Ὀπἴαγν ἴο ἴ6 Νοτγίμπογη Κιίπράοπι, 

απά ἴο Αϑϑογτία, ἀπ νοῦ πονν δυδ)οςῖ ἴο Βαῦγίοθ. ὙΤΠοΥ πα Ὀξθη βδνϑγοὶν 
ἰγραῖϊθα ὉΥ ἰϑγαθῖ, απ ἴοοῖϊς {πὸῖὶγ τανθῆρο ἤθη οσιϑαΐθπὶ ννὰ5 σαρίπγεά. Τῇ 
Μοαῦῖῖα Κιίηρ Μοϑπα (αῦοιϊ 850 Β. 6.) 'π Πὶ5. ἰηβοτίριου! οὐ ἴπ6 ἔδπηοιι Μοδθιῖο 
ϑίοης (ο Νοῖθβ οἡ ᾿ἰϑαίαῃ, ρ. 213, πο. 7) 5ρθαῖκβ οἱ ἰβϑγαρὶ ισῖ ας. ἘΖθκιθὶ βρϑδᾶῖκϑ 
οὗ Μοαῦ. Οὐ Ζερῆ. 2,8--᾿τ; 2 Κιίπρδ 24, 2. 

(8) ΟΥ̓ ἴπῃ6 ἴἄτγθε οεἰτ6ς πηιθητοηθα, 1πΠ6ὸ ἢγοῖ (πονν “1:1;,» διμεσεῖνιθλ) 5. οἡ ἴΠ6 

ὀχίγοπημθ ποιῇ, πραῦ ἴπὸ Ὠοδα ὅφα; α {π||ὸὰ ἴο ἴπὸ φοοιυϊζῃοαςῖ οὗ {Π|5 15. ἴπ6 δοσοηῃά 

(πονν 7: 21α|1μὺ}, ἀπὰ 51] ἴο ἴπ6 δουῖῃ της τπϊγὰ (πον Ουμγεῖγάζ). ὅε6. ΓΟΝΡΕΕ, 

αὐ δοί., ῬΡ. 253. 257; 6. Α. ὅΜμΜιτη, 47 ἰσέογ. σεορν. ο7 1. ἴοδν δαμα, ς. 26ὅ. Α 
[ὉΠῸῚ ἰοσπὶ οὗ αασές»ησορ ἰ5 δείλιὀααδονέοη (Τοϑῆ. 13.,.17). Βοῖίῇῃ ἰοτπὶβ οἵ ἴῃς 

Παπ]6 ΟσσιΓ οἡ ἴπα Μοαδθὶῖθ ϑίοπθ. Ὑπὸ οὐ οὐ ᾿. 146 τεργεβοπῖβ ρμραγῖ οὗ ἴῃ 
ΠΟΌΪΘ σοόοῦρε (ἴπε (δι γγῆος οὗ [οϑορμυ5) ἰθ νης αύὲ τῆς ποῖ Ὀδίῃ5 γεβογιβα 

10 

24 

25,2 



25,12 --«φαϑεθὰ» (Ἰοίεα ον ἀξ κεβίε «νειν. - 146 

ἴο ὈὉγ Ἡετοά ἴῃ ἢῖ5 ἰαϑσὶ {Π|πε55. Τῆς Ποῖ βργίπρϑ δἵε 1:όοο ἢ., δηὰ {πὸ ἴορ 25 
οἵ τῃ6 οΠΠΠἔἶξ᾿ 2οοο ἔϊ., αθονα ἴπεῸ ἰανοὶ οὔ ἴπεῈ Ὠεδὰ 5.4. αΑγιαίδαϊ»ε ἰ5 πγεπιὶοηθα 

ἱπ 1. το οὗ Μίεϑμα᾽ 5. ἰπβοσίρῦοη. Οὐ ]6γΓ. 48 ίογ ἃ ἤι]εσ ρίςῖαγε οἱ Μοδϑ. 

ΜΟΌΞΕΒΕΝ ΒΕΡΟΓΙΝΒ ΕΚΟΜ ΤΗΕ ΝΕΙΘΟΗΒΟΚΉΟΟΘ ΟΕ ΡΑΜΑΘΟῦ5. 

(9) Α ϑεπιϊῆς ρεορῖὶς ἀνε !ἶπρ ἴο ἴπ6Ὲ δου ἀπά ςοιϊποαςὶ οὗ ἴπε Ὠδδά 12 

ς 5.4. ΤΟΥ ψεγα σοπαημπογοα ὃν ανὶά, Ὀυῖ βπα!ν, ἢ ναγγῖπρ ἰογίππμεβ, ὈεσαπΊα 
ἱπάερεπάθηϊ (2 Κίηπρε 8,20; :ό,6, νἤεγε τοδὰ 2 ἀοηεῖζές ἰηδῖθδα οὐ ϑγγίαμε, 
σ΄. Νοῖεβ οἡ [πάρεϑϑ, ρ. 57, 1. 27), ἘΠῚ τον [611 υπάογ ἴῃς Αϑβϑυγίδη ρονεσ. Τἢον 

δ} 1} 

Ἣν Ὁ 
βᾳ .1 

ΠΡΡΕΞ ΖΕΚΟΛΑ ΜΑ ΤῚΝ ΝΕΑΚ ΒΑΑΙΚΜΕΟΝ. 

ΜΌΓΟ οσαδάϊποα ΌΚΥ Ϊομπη Ηγτγοδηιβ 1. (αροιῖ 125 Β. 6.}, πᾶ σοιῃροῖ]θα ἴο δεςορῖ 
εἰγουπιοϊδίο δηά ἴῃς [ἘΜ Ἴ5η αν (Τοβερῇ., Ἷμλ ΧΗ, 9.1); Ῥυϊ ποῖ ἰοηρ δῇογ 

10 ἴΠ|5 (Β. 6. 40) 3η Εάοπιηῖς (Τἀιιπηε4η) ἰαπηΐν (τῃ6 Ἡδετοα!δη) οὈϊαϊηθα τῇς ον ]5ἢ 

ἴπγοπε ([ος., ᾿γ, ἴ, 6,2). Τῆς ἰγασϊπίοη τερσαγάςα ἴϑγαεῖ απ Εάοπὶ 845 οἰοβεῖν 
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147 --οαϑεθ. (Ἰοέεσ οὐ κεβίεῖ «χϑηθϑιις-- 25,13-26,7 

ακίη (Όξῃ. 25, 25.26; ΜΔ]. Σ,2). ΤΟΥ ἀουδίϊοσα σροκα ἴῃς ϑαπιθὸ ἰαηρίαρο, 

Δηα Παά τῆς 5απὶθ οἰν! ]!]Ζαϊίοη ; ἴῃἢ6 βσαροβ οὗ Ἑάοπὶ ννεγὸ τεποννηβα (ΟΡαϑά. 8: 

]οῦ 2,11). Αβοιῖΐ Β. σ. 621 ἴμθ6 τεϊαϊϊοῃθῃς Ὀεοΐνθοη Εάοπὶ δηα ἴϑγαθὶ ἄρρεδγ ἴο 
ἴανα Ὀδοη {πΠεπαΪϊν (Πειῖ. 22,7.8). Βυῖ, αἴ ἴπ6 τἰπὶιὲὰ ἴῃ6. Ῥσορπεῖ ντοῖθ, (8 
Ισύδϑιῖος δα οοπὶθ ἴο ἔροϊ Ὀιῖῖογ μαῖϊγοα τον αγά (6 ἙΕἙάοπιῖῖος, ἴῃ6 τραϑοὸη οἵ 

Δ ΠΙΟἢ 566 Ππὶ5 ἴο αν Ὀθ6ε6ι) δῇ αἰϊεπιρῖ οὐ ἴπεῸ ραγί οὗ ἴῃς ἰαίΐθσγ ἴο σεῖ ἃ ρογίίοῃ 
οἵ ἴῃς 5ροὶϊα οἵ ]δγυβαίθη ἤθη ἰτ ννὰ5 σαρίασοα Ὀγ ἴῃ6 ΟὉΠμαϊάθδης (Οὐ δά. 1; 
Ρ5, 137,7). Τῇῆϊς (δοϊϊηρ σοπίπιρα, δηα ἴῃ ἴτῃ6 Ταϊπά, Εάοπι, 85 ἃ ἴγριςδὶ 
Θηρπν, βϑίδηας ἰοῦ Κοπιθ. Οἱ 49,7-:22ὥ. Τα Ἑάοπλῖος, πκὸ ἴπῃ6 Απιπιοηϊῖοϑ, 

εγα αὐϑοτῦθα, ποὶ ἰοηρ αἴεγ ἴπ6 Κοπιδη σοπαιϊοϑδὶ (Β. σ. 64), ἴῃ ἴπ6 ρορυϊαιίοη 

οἔὗ Ῥαϊθϑτηβ. 
(1ιο) Ετοπὶ πούῖῃ ἴο βοιῖῃ; ΑἸ. Σ, 11; [60 25, 23. 

(11) Α ϑοιτῖς ρθορίθ, οὗ ὑπκηονῃ Ὀοριηηίηρβ (Οφη. ΣΟ, 14), 5᾿ πι|ι|]ὰτ ἴο {Π6 
Ιϑγδϑ ος ἴῃ ἰαησιιαρα δηὰ σϑηθγαὶ οὐϊυγε. Ασοογάϊηρ ἴο ϑδοπὶς Ἐρνυρίιοϊοριϑίβ 

(ἢ6 ΡΠ φηΘς ννεῦο οἰγαῖος ἰγοπὶ βου ῃν οδΐθγση Αϑδϑία Μίπογ, ῆο Τοπαπετεα ἴῃς 

βοδ-ςοαδῖ οἵ (ζδηαδῃ αὔοιΐ [6 {ἰπ|6 (Β. Ο. 1100) ἴπαϊ ἴῃ 6 σγαθὶ ἴθς νογα σϑίτηρ 

Ῥοϑϑδθϑϑίοῃ οὗ ἴπ6 ἰηϊογίοσ. ΤῈ ἴνο ρεβορῖίθβ, δ5. πε ρῃοῦβ, εγα δηθη65, απά 
50 σοπίπιρα {11 τῇ 6 ΡΠ 5 Π6 5. νϑηϊϑῃ θα ἰτοπὶ Πιϑΐοτν αἴου ἴη6 Μδοοδῦθδῃ {{Ππ|6. 

(12) Τα Οπογοίῃϊος ννετα ομς οὗ ἴἢ6 ρῥτγίησίραὶ ἰῦ65 οὔ ἴπῃε ΡΠ] ϑη65 
(Πᾶν 5 Ὀοάγ-ρυαγά, 2 ὅ584π). 8, 18). 

(13) ΕΖοκίθῖ "ας αἰτὰὰἋ6 τονναγαὰά 411] ἴῃθ656 ρϑορῖίθς ἰς ἀσιογηίηθα ποῖ Ὁγν 
το ρίους. οὐ πιοῖαὶ Ὀμπΐ Ὁγ Ροϊτἰςαὶ σοποιἀθγαίίοηβ, ἀπ πᾶ5 ποῖπίηρ ἴο ἀο ν ἢ 
[Π6 πιογαὶ δπὰ τε] ρίουβ ργθαΐπθβα οἱ ἰϑγαδὶ; οὐ Ζερῆ. 2,4 -- 7; ]6γζ. 47. 

(Ἰοέεσ οκ Φβαρέέτ͵ 26. 

(1) Τα ργορμδοῖθβ ἀραΐϊηδί ὙΤγγα ίογπι, ἴτοπὶ ἃ [Ι γασν Ροϊηϊ οἵ νίαν, τπ6 

πιοϑῖ ϑρθη πὰ δηὰ ἰηϊογοσῦηρ βεοϊίΐοη οὗ ΕΖεκίεϊ 5 ὕοοκ. Ὑγγθα 866πὶ5 ἴο πανα 
Ὀδοη ποῖ υπίΠθ παν ἴο Ισγδθὶ ίτγοπὶ ᾿δανι᾽5 {ἰπ|8δ οὔ, δηά ἴῃ Ζεάρκίαμ᾽ 5. γεῖβῃ 

(Β. Ο. 597 - 586) νυν ϑῆβα ἴο δηΐθσγ ἱπίο 4 ἰδεάρζιιαὸ ἢ παῖ Κίπρ ἀραϊηςῖ Βαῦγίοη 
(]6 τ. 27,1-.2). Τὶς ἰαϑσῖ ίαοῖ γίνε ἴπθὸ οἴυσθς ἴο ἴῃς Ργορῇῃεῖ 5 ροϑβιτίοη : ἴῃ ἰδ 
νίονν ἴΠ6. δηθηιθα οὗ Νεθυςπαάποζζαύ ψνετα ἴΠ6 δηριηΐθβα οὗ ΉΝΗ δηά οἵ [ϑ5γδεὶ, 
[Π6 ἱποεοιίῖογα ἴο ἰαῖαὶ τονοῖ ; ἢ ἴγϑθαῖβ Ἴγτθ 85 ἢθ γεδαῖβ Ζεαθκιαῆ (17, 12-- 21). 

66. αἷβθο Ὀσίον, ποῖς 2. ὙἼγῖε ννὰς ποΐ Ὀοηϊπα Βαργίοη ἴῃ πιογαΐ πα γοϊσίουβ 

οὐϊταγα. Οὐ 15. 23; [6γ. 47,4, δῃά οσος Ὀεΐονν, ποῖεβ 6.8, δηά ποΐβ 4 οἡ ς. 27. 
(2) Τῇ πυπιῦοῦ οὗ τπΠ6 τἸῃηοητἢ 15 ἰοσῖ; δἂ5 ἴπὸ ἀδοίσισ!οη οἱ [Θγυβαΐθπὶ ἰ5 

ἀϑϑιπιθα (ν. 2), ἴπθὸ ἀδἴθ πιιδῖ Ὀς Ἰαῖοσ πη ἴῃ 6 ΑΓ πιοηῖῃ (6 Γ. 52, 12). 

(3) Αρραγεηῖγν Ὑγτα τοὐοῖςεϑ ἴπαϊ [ογυβαίθπι, παῖ σοπλπΊλοῖοῖαὶ τῖναὶ, ἴπῸ σοηλ- 
ΠΊΘΓΟΙΑ] ραΐε (οὐ 7παγοί) Οὗ δέ παΐίορις, ῖ5α. ἴαάκθη ουΐ οὔ ἴπῸὸ ννὰν; Ὀπῖ [6 πιβα] ἐπὶ 

ἄοθβ ποῖ 5θθηὶ ἴο πᾶνε οςσυρίεα συ ςἢ 4 ρμΡοβίϊϊοῃ. Τῆς ρῥγεοῖθε πιδδηΐηρ ἰς ποῖ 

οἰθασγ, Ὀυῖϊ ἰἴ 15 ονίἄθηὶ παῖ Τυγα 15 τοργοδθηϊοα ἃς δχυ πρὶ ονοῦ πε (411] οἵ 
7]ογυβαΐθπι, απὰ τς 5. δὴ δααιϊτοῃαὶ τοάϑοη ἔογ ἴπε Ῥσορῃεῖβ Ποϑί!ν. Αποῖπουγ 
τοπάοσγιηρ οὔ ἴπ6 ἰαϑῖ οἷαιθα οὗ ν. 2 (σοῖ ΌὉν ἃ σἱΐσῃῖς σἤδηρε οὗ ἴοχί) ἰ5: .«}ὲ 
εὐλο τας με (ροριυΐοιβ) ἐς μοῖν ἑῥαϊαῖ τυαςίφΦ. ΤΠ σεῖβ τα οὗ ἴπ6 αἰἴτγεςϊ οἵαίε- 

τηθηΐῖ πὶ Τυγα 5 (σοπιπιοίςο αὶ ἵν) Ὀοποῆῖθα Ὁγ ἴπε (411 οὗ ετυβαΐθπι, Ὀὰῖ (ἢ 6 
ἀιθηςυ!ν οὗ ἴῃς οχργθϑοίοη σαδέ ΟΥ̓ ἐδὲ παΐϊΐοης τουλαῖμθθ. [ἰ 15. θείου ἴο γείδι π 

τῆς Ἐεοορινοά Τοχῖ, ἴῃ νῃῖο ἢ τμ6 δχυϊζαϊίοη οἱ Τ γα 15 αἰγθοῖν ὄχργοοθθα. Τῆς 
ΡΙΌΡΠΘΟΥ ννὰ5 υἱἱϊεγεα αἴ ἴῃ σαρίαυγα οὗ [65 416 ΠῚ ἴπ 586 Β. (. 

(4) Τῆς Κιηρ᾽β. παπ16 ἰ5 5ρθ  ]εα ὃν πῖς σοπίοπιρογαγίθϑ, [Ἔγοπηδῃ αηα ΕΖοκίεὶ, 
τΏΟΓΘ σοΙτοοῖν ἢ ,γ, ᾿πϑῖοδα οἵ 5 (Νευςπδάγεζζαῦ ξξ Βα. Λδή- αἰ» ΠΩ ΜΚ, 

Μααν Νεῦο ρῥτγοϊθοϊ τὴν ἰαθογ᾽); ἴπὸ σῆδηρε οὗ γ»γ ἴο " (ΝϑυςπαάηεζΖζαγ) ΟσσιΓ5 
ΟΠΪΥ ἰη ἰαῖου νυγτηρβ, ἃ5 2 Κίηρβ 24. 25, (ῃγοηίοΐεβ, ΕζΖγα, Πδηϊοὶ. 

(5) Α {πθ ἰουηά 'ἱπ βοῆς Αϑϑυγίδη ᾿πϑογιρτ]0η5. 
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26,8-- 17 -ηρώεξαν (Ἰοέεσ οἡ ἀξ κεβίεξ οζϑύθενις.- 148 

(6) Περεπάεπι εἰἴϊε5. ὙΠε «Ποῖ ρατὶ οὐ ἼΤγτα νὰϑ οὔ 8ῃ ἰϑἰαπά. Τῆς ον 

ἷἰς ἤγοι πιεηιίοπεά ὉνΥ 4η Ερυρίίαπ ἵγάνοίογ οὐ τῇς (ουγίδεηι ἢ σδπίυγυ Β. σ. 

(οεογαςς οὐ ἐᾷᾶε ῥαϑί, ΝοΪ. 2, ". 111); 1ἴ ἀρρθδῖβ ἴο ἢανε Ὀξθη βυράπεα Ὀγν {πε 
Αϑϑογγίδης ἴῃ ἴπΠῸ6 πἰηῖῃ σρητογΥ 
(Όγ Κίηρ Αϑβουγηᾶςϊγραὶ, 884 -- 86ο 

Β.α.; 566 Αἰ εεογας οὔ ἐδε δ ιςσέ, 

ΝΟΪ. 3), Ὀυϊ Κορ ὑὉΡ ἃ σἰυρθοτγη 
ἤρῃῖ, ἀπα Παα πιαϊηϊδϊ πε ἃ ςοτί 
οἵ ἱπάερεπάφπος {Π] πον. 

(γ)) Νοῖ 4 οτῖ οἵ ὠϑείμαο, 

ἰοσπιθα ὉνΥ Ξῃιο]άς Ἰοϊηηρ ΟὔΘ 
Δποΐδπογ, νης ἴΠ6 δϑοϑαι δηῖς πεῖὰ 

1η ἃ 5ἰορίπν ροβοη αὔονὸ [Πε]γ 
πεδάς, δ5ς ταργοβθηϊεαά ἴῃ. ἴῃ 
ΔΟσΟΙΡδηγπρ Θηρτανίηρ ίγοπι ἴΠ 6 
(οϊυπιπ οὗ ὙΤταΐαη, ΚοηΊε : ΌὈιϊνϊ ἃ 

ἴαγρε νοκοῦ οἴσπισῖαγο Ὡς ἢ ῥτγο- 
ἰοοϊοα τῆς Ὀοϑίοροις δραϊηϑῖ ἴπε 
Πιῖ55116ς οὐ ἴῃ6 Ὀοπιθσεά. ὅ8ὅ6ὲ 

ΒΙΠΠΕΈΆΒΕΟΚ, ἴῃ ἴπε6 ]ομπ5 Ηορ- 
κιης (οπιΠὈυΌοηΚ ἴο Αϑϑυποΐϊορυ, 

ΝοΪ. 3, Ρ. 175, ἀπά ἴπε ἵἴνο ευϊ5 οἡ 

Ρ. 149ῶώ. (οπηραγε ποῖθ οὐ 4, 2. 

(8) Εζϑκιοὶ πιπιϑοῖ. ἹπίογΠπΊ5 

ι.5 (29, 17-- 20) ἴπαὶῖ 1ῃ15 ρῥγϑαϊςο- 
ἴἰοη ννᾶ5 ποῖ σοπιρίοῖεϊν πι| 6166 : 
ΝΟΡυςσΠαάπθΖΖζαΓ σοῖ πὸ ὈοΟοΙ͂Υ 
ἔγοπὶ ἢὶς αἴΐδοκ οὐ Ἴγγθ. ὍΤΠὲ 

Ργορῃοῖ᾽ 5 ἰογθοιρηϊ ννὰ5 αἵ ίδυϊ, 
8ἃ5 ἢϊ5. νοΐ αἰτάςξ ἰοιναγὰ Τντα 
ννα5 Π-υιάροα. Α5 ἴο ἴῃς ἀαῖς 

δης γεϑιΐϊῖς οὗ ἴῃΠ6 οἷθρε ννὸ ἢανα 

ΠΟ Ρτγδεῖσα ἱπίογπιαίοη ; δοςογαϊηρ 
ονᾶν ἀπέ 3: ἴο Μεπαπάδγ ([]οβερῇ, οὐμζ “1. 

1,21) ἰἴ ἰαϑοίθα τπἰγίθθη γϑδγβ. 
ΤΥΓΘ ἰ5 τοίοιγοα ἴο 'ἰπ ΝΊ (Μαῖϊ. Σσ,21; Αςῖβ 1:2, 20) ἃ5 ἃ βοιυτγϑῃίηρ οἰ 

Δηὦ 50 οςομππιροὰ ἄονη ἴο ἴπε επὰ οὗ ἴπῃε6 {πἰγτίθθπιῃ σδηΐυγν οὐ ΟἿΓ 6ΓᾺ, 

θη ἰἴ (611 ἰπῖο ἄεςαν. [πὶ ἴπῸ εἰρη ϊθοπῖῃ σθηϊαγν Α. Ὁ. ἰΐ ννὰ5. δραΐῃ οςσςσιυρίεα, 
δΔηὦ πονν σοπίδίπβΒ αὔοιΐ ὄοοο ἱπῃαῦιϊαηΐθσ, οπθ μαϊῖ οὔ ννῆοπ] δἵθ Ρεγϑίδῃ 

Μείαν ἢ (4 Μοβῖίθπι βεπισηιαῖίς σοςῖ). ὅ8ὅ66 ΚάΊΝΘοΝν, λωηίεῖᾷᾳα,; ΡΙΕΤΒΟΗ- 
ΜΑΝΝ, μλδρηήχίον (ἴἸὰ ἴπε ΟΝΟΚΕΝ 5610165), 61 ΕἾ, 302 ἢ, ΘΤΆΝΙΕΥ, δίπαὶ αμαὶ ἢ α|.; 
ΙῈ ΘΤΕΑΝΟΕ, “εέροίησ παν ἐλ οσίρ»ιδ, ο. 9; ΟΟΝΌΕΚ, Δα οέϊμε, Ῥ. ττι; δηά 

ο΄ Νοῖθϑ οἡ ἴϑβαίαῃ, ὑ. 148 απᾶ ρῥ. 212, πο. 4. 

(9) Εὐυϊοτς οὗ πιαγιπ|6ὲ ρίαοος, ἀθρεηάρηϊβ οὐ 4|1165 οἵ Τγτο. 
(1ο) ΤΠ. οἴου ἰα ἤθγὸ ρίνθη 85 ἰΐ οἰαπάβ ἰη ἴῃς Οτγεοκ ΒΙΡΙΘ, {πὸ ἰογπὶ 

ἴπογὸ Ὀεδίηρ δἰ προ δηἃ το ϑυπηπιείγιοαὶ πη ἱπ ἴῃς φεῦγον. ὍΤΠπεὲ δαάϊοηβ 
(ουπα ἴῃ ἴπ6ὸ Ηδῦγονν ἰοχῖ βθοπὶ ἴο 6 ἄτ6 ἴο βοῦῖαὶ Ἐχραποίοῃ: ἴο σα ἠεα 

ἷἰς Δἀἀεα δεγίδλφαι, ἴῃ 6 γομοτυρδα εἰΐν ἰ5 ἀτῖμοτ ἀθϑογ θα 45 μίσ:λίν ἱπ ἐδ 8σα, 
σἦφ αμα λδ7 Ἱηλαῤ͵ἧίαμές (ἴὰ6 πιοθηϊΐοη οὐ ἐημλαῤίἧίαρίς ἰ5 οὐὖὐ οὐ ρίαςβ, ἴπε ρεῖ- 

βδοῆαρε ἀδϑοεα θείην (Π6 οἰ); ἴῃ6 ᾿ἰπὸ αδε»αγεαῦ αγε {δὲ ἰδέες (οὐ εοαδέδ) 

ἘΤΉς να πιαγῦϊες σμαῖ ἱκποννῃ 5 ἴῃ Οδια Τγαζαα Μὰ5 οτος Ὁ πα 
ατοπίϊεςι Αροϊϊοάοτγιι5, οὐ Παπιαβοῖιι8, ἰπ 112 Α.Ὁ. Τῇθρδ πιοπιπιθηῖΐϊ ἴα σονεσοὰ ννῇ 
ΒΕ] οἰ γεργοϑοπίίηρ ἴπῸ σαπιραΐχη5 οὗ ἴῃ6 ΕΠΊΡΟΓΟΥ ἃρϑϊηϑὶ πὸ αςίδη5. 

26,8 

14 

16 

17 
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149 -οὐρεϑερν. (Ἰοίεα οὐ χεβίεῦ χορθϑνιο-. 26,20--27, 4 

τυλοῖ αγὸ ἵμπ {δ 5σεαὰ αὐ {λίπε ομροίμο ἰ5 Ῥαγαῖΐθὶ ἴο δγορμόζο 116 εοαϑοίς μη ἐδ 26 

Ὧαν ΟἿ ἐάν μα, απὰ περῃῖ ὃς τοι ηεδά, ἢ τπ6 φρο τα οὐὗὁ 5οπλθ ννοσή [ῸΥ 

δες ἀπ τῆς οπιὶϑδίοη οἱ ἴπε νογάς τυλίελ αγ7ὰ ἴη ἐδ δσεα, Ὁσῖ, {|πὸ τπ6 οἴδμος 

δαάϊιίοησ, ἃ ἀρΡροαᾶῖβ ἴο Ὀ6 ἃ φοἷοθς. Τῆεβα 
ῥάϑϑαρδβ θοείηρ οπτεά, ἴῃς Ηδῦγοενν ἰοχί 951}}] 
ο41}5 ἰοῦ δπιοηάδίοη ἴῃ ϑανογαὶ ρΐαςθϑ. 

(11) 5.160]. 

(12) Τῆς φεοδίό οὗ οἱὐἱα “ἔρις αὔθ ἴῃς 
(ΟΥ̓ΠΙΘΙ μοπούδϊίοης πον ἀεαά; Τγτα 5 ἴο 
ρα55 ουὖἱ οὐ ἴπε ἰαῃμά οὐ ἴπὸ ᾿νηρ ἱπῖο {πῸ 
ἀφαῖῃ-η-Πἰ οὐ ἴῃς πεῖμοῦ τνοτ]ά. 

(132) Αςςοοτγάϊηνς ἴο ἴπε6 ἱγαηϑαιοη ἤθτο 

σἴίνεη, ϑῆξεοὶ (2γώμσυα τυαςίο5) ἰ5. σοπορίνοα 

οὗ 85 ἃ ἰαηά Ῥαζγοη οἱ εὐἰπναῖίοη. Οὐ {με 
ΒαὈγοηΐαη πιγιποϊορίσαὶ ροθπὶ οὐ [5ῃΐαγ᾽ 5 

ΠὨαρορηῖ ἴἰο Ηδάθς, ϑΑύσε, “Π|δόογίέ Δ οοίμγες, 

1887, ΡΡ. 221 ἢ; [Αϑοτβον, οδρίος ΟΥ Μαόγ- 
ἐομία απὰ ,“ςεγνγία (Βοβίοῃ, 1898), ΡΡ. 565 ἢ. 
Τῆς Καεςοορίνεα Τοχῖί τος 2:3 95 ῤγὠμοναΐ 
τυαδίδς, σοπιραγίηρ ΤΎΓα ἰη ϑ5ῃθοϊ ἴο απείθηϊ 

πιΐης δηα ἀεϑοϊαῖα ἰαπάβ, ἃ ϑεῆθθ. ροοά ἴῃ 

{Π| 
υἱ 
[]]! 

ΠῚ [Ξ 

Πψ 
ιν 

ΠΆΑΚΟΕ. : : ; : ΑΞΘΥΚΙΑΝ ΒΟΙΠΙΕΚ, 
ΠΕ σα τΝ 1156 1, γεῖ, ἰη [ἢ 15 ΠοηπΠΕΟοΠ, ἴπΠ6 ἐχργοϑϑίοῃ ἐπα μον 

ΞΗΙΕΙ" 86 6ΠῚ5 ἴο ὈὍ6 Ρῥάγαῖ]θ] ἴο ἐς ἐᾷάε ἔμάσγεσογ γα, ΒΗΙΕΙ.Ό, ὕΝΡΕΕ- 

(ΚΙΜΚΟΟΡ). ΔΠ4 ἴο σοπίδιῃ 4 δθδογίριίοη οὗ 5860]. ΜΙΝΙΝΟΑ ΝΑΙ, 

(14) [ποίϑαδά οὗ ἴῃ6 πιθαῃίηρ]οϑς σε ροῦν 
οὔ ἴῃς. Ηεῦτον, νὰ πιιδῖ τοδὰ μοῦ λαὺέ α ῥέαξε, ἂα ἴα ἴῃπε στγεοκ ΒΙιΌ]6. 

(15) Ροϊιςαὶ ἀθοιγαςτίοη ; ο ποῖθ ον. 14. 

(Ἰοέεσ οκ Φβαρέέεν 27. 

(1) Τηῖβ ἰ5 ἴῃς οοπιρίεῖοσπὶ ἀδϑοπ ρου νὰ πᾶνὲ οἵ πε σοπηπΊεῖος οἵ Τυτα, 
δηὰ ἰ5 δη ἱπιρογίαπί βεοργδρῃϊοαὶ δπὰ διοπεοϊογρίοδὶ ἀοςσιυπιεῖ; 566. ΚΑΨΌΙΝ- 

50Ν, λαωαπμεῖα, ς. 9. 

(2) Τα νῆοϊε σπαρίογ 
1ῖ5 οὐ α δωμορί, Ὁυϊ τῆς 

Εἴθ ργορϑζ ἰ5 σοηίδὶ θά ἴῃ 

(ῃΠ6 παΐὶ βεοείίοῃ, νν. 32-- 26. 
(3) [τ ννᾶβ ργοῦδθϊὶν πὸ 

πιοσῖ Ὀδαι}} εἰϊγ οἵ (παῖ 

{[π|6. Εχεκιοῖ α τηϊπαῖα 
Κπον]θάρσε οἵ [ἴ5 [᾿ἴ΄Ὸὸ σαπιδ 
ἀουθῖ]οθ5 Ὀοῖ ἴγοπὶ [ἐνν- 
156ἢ ἃὯπ4 ίτοπὶ Βαδυ]οηίδῃ 

ΒΟΏΓΟΕΘΚΝ. 
(4) Τῆς εἰν 5 ροτῖ- 

ἰγαγϑα 45 ἃ 9}]Ρ --- πιαγπΠ|6 

ΠΟΠΊΠΊΕΙΟΟ ͵ὰῸῚ5 ἴΠ6 ϑδοιτορ ὍΣΗ 

οὗ 1ἴ5 ῥὑγοβρεγιίγΥ ; οἡ Ρῃμα- ΤΕΚΕΑ-ΟΟΤΤΑ ΜΟΒΌΕΙ͂, ΟΕ ΡΗΓΕΝΊΟΙΑΝ 5Η1Ρ. 

πίσῖαπ 5ῃ]}05 56ὲ66. ΡΕΚΕΟΤ- 
ΟῊΙΡΙΕΖ, Αὔίογε ἠὸ ἢιγί, ἅς., 3,517; ΆΜΗΙΝΘΟΝ, ἤαν., 272 Ηϊ- Τῆβ 

ΔΟσοπιραηγίηρ τηργανίηρ τοργοβοηῖθ ἃ τεγγα-οοῖία πιοάεὶ οὗ ἃ Ῥῃα ηϊοίαπη 5Π|Ρ, 

ίγοπὶ Απιαΐμπις οα ἴπε βουῖμεση σοαδὶ οὐ Ογργιιβ. ΕῸΓ αποίθηϊ ποίίσοϑ οἱ ΤΥτα 
858εὲς Μοόνεκο, δῥωη., ὃ, στ, ὈΡ. 188 ΗΕ Ὑντο, {κὸ Πεῖοβ, ννὰ5. σα!]οα, ὃν ἰαῖε 1 ατη 

φηα ατοοκ ροεῖβ, 4 Μοαζίησ ἰδσίαμα (ΤύςσΑν, ἡ ηαγδαδία 8, 217: 7γγος 1τηδίαδι 5); 

500. ΜΟνΈΚΒ, οὐ. εἴδος ᾿. 201. 

20 

21 

27,1 



27,5-| [0 --αοὐσείερα» (Ἰοέεα οἡ. ἀξκεβίε ««Θηθϑιι.-. 150 

(5) Τπα πιαΐεγίιαϊς ίνν. 5 -- 7) δῦ ἴπε Ῥοβξῖ παῖ ἴῃς νου] ἃ αδῇογάθα. --- 52,1), 15. 27, 5 -- 7 

ἴπε6 Απιοτιῖα (ἀπά ργοραῦϊν ἴῃ6 Βαυ]οπία η) παῖς οὗ Μίουπὶ Ηροδγπιοη (ει. 
4,9); “4 τι Κιηρβ 5,8. Τῆς οδῖϑβ οἵ βαςλαῃᾷ(ν. 6) νοῦὸ ποι (15. 2,13}, δπά 

δανὸ ποῖ γεῖ αἀἰβαρρεαγεά.---οὐϊίηε (Οξεη. σΣο,4) ἰ5 Ογργις (50 οδ]εὰ ἔτγοπὶ ἴῃ 6 

ς εἴν Κικτίοη ΞξΞ ̓ άγῆακα) δηά ργοῦαϊνγ σεγῖδῖπ περ θοτίης ΔΜ θατογγαπθδῃ σοαϑῖβ 
Δηα ἰ5]4Π65.-- Ἰ νΟΥν, ογ ὈΟΧΟΘ δηά νᾶϑθς, νν8ὰ5 νϑῦν δαγὶν υϑεὰ ἱἰπ Εργυγρῖ, νἤθπος 
ἰ πᾶν αν Ὀδοη σατο το (ΠΙἰπ|.0 [τ ἰς πιθητ πο ἴῃ ἴπῈὸ Απιαγηδ ἰδ] εῖ5 
(αρουϊ 1400 Β. (.) 8ἃ5 δανίπῃρ Ὀδθη ὕτγοιρῆῃΐ, 45 ἃ ργοϑεπῖ, ἔτοπὶ Βαῦυϊοη ἴο 
Εσνυρ. Τῇὰε Ἐργυρίίδη ἱνοῦνῦ ραπεοῖὶς ἱἰπ ἴῃε ϑυδ) οἶπεα επργανίηρβ ΜΈΌΓΕ 

το ἰυυπά ἴῃ Νιπγοοά ((ααἢῆ). Τῇεν πιᾶν πᾶνε Ὀδθεπ οδιτιεα ἔτοπὶ Ἐργρῖ ἴο 
Αϑουτία.--- Οἡ πἔποη (ν. 7) 566 δρονε, ὑ. 1223, ]. 46.--- Τῇε πιαηγ-εοἰογοὰ 5415 βεγνεὰ 

ἰῃ δηςίθηΐ {{πΠ|6Ὲ65 8Ἃ5 αἰ! Πρι ]ϑΠηρ πιαγκα (οὐ 15. 23. 23).--- Ξ]Πιδλαλ (Οσεη. το, 4) 
ἰ5 ὑγοῦδοϊν ἴΠ6 σοαϑὶ οὗ Οτεεςε.---Τῆς ἐαῤίἧρμ 566 πὶ5 ἴο ἢᾶνε Ὀδθη 4 ἴθπὶ δι} οἡ 
ἴ1π6 ἄεοκ; οἱ ποῖβ 4 οη ς. 30. 

15 (6) Τγτγε νὰ δ [Πἰ5 τἰπ|ὰὸ ἴῃῆε ςδίεί εἰν οὐ Ῥῃαπίςοία, ἔπε τοσῖ οἵ τῇς 8.9 
σουπηῖγυ Ὀεΐπρ ἰΠΡυΐαγν ἴο Πετ.-Ζίάο» (1. δ. " ΕἸΒΒΙης-οἷδος ᾽), ἀρουΐϊ ἵννθηῖν τ 165 

ἐπ ειξξστετιν τῆς 
τῶν “1. ἐδ (δ ς 

ἙΘΥΡΤΙΑΝ ΙΝΟΚΥ ΡΑΝΕΙ͂, ΕΚΟΜ ΝΙΜΕΟΟΏ (ΟσΑΙ ΑΗ). 

ποσῖῃ οἵ ὙΤντο, ἴμε οἱάδϑι, πα ἰογπιεῦὶν ἴῃς πτοϑῖ ρον ογία!, οὐ της Ῥῃαςαπίιοίδη 

οἰτίες ; τῇ ποῖος 26 οῃ ς. 28.-- “γαα (Αταάπ5) ἰη ἴπε εἐχίγεσης. ποίη οἱ Ρῃςεπίςεία, 
ἰς ἴῃς ἰϑοαπά οὔ νάσ, ορροβίῖϊε Ταγιῶς, εἰν πὲς αῦονε Ζιάοη.-- Οεδαΐ 

20 (ΒΥ ]ος9), ν. 9, αδοιῖϊ παϊγνναν Ὀεΐϊνδεη Ζιάοη ἀπά Ατγνδά. 

ΤΠ ἴεγ5 γοῖσθγς πα εαύξεῦς ὄχρῦοθθ ἴπεὸ σοπιηεγοῖαὶ πὰ ρος 4] συὉ- 
ογάϊπαιίοη οἱ ἔπεσε εἰς ἴο Τγτα. 

(7) πὲ Ηδεῦτον ἴοχὶ μὰ5 δ ιγαᾶς απὰ διμα ανα ἤλμεί, ἴθ νἰς ἢ τῃ6 ἤτοι νογά τὸ 
ἰς. σοηθγα ν τεηάεγεὰ 2 γεία, απ ἴπῸ βεςοῃα ἰάἀδπηβεά ψπἢ τῃς δικά οὗ σςεῃ. 

25 το,12. Βιυῖ ἰἴ 5. πἰρηϊν ἱπιργοῦαῦ!ε ἴπαὶ Τγτε ἄγεν βο]άεγα ίγοπὶ ἴῃς γεπιοῖς 

ΠΩ͂ Παγαϊνγ Κπὺπονπ Ρεγπῖα, δηά ἴπε εχἰβίθηςε οὗ 4 μα ἴῃ Ερυρῖ 5. νοῦν ἀοιυθιδι 
(5. ΝΥ. Μ. Μύμμεν, υἱδίοη ππὰ Εγοβα, Ὁ. 115). ΕῸΓ μα (ΠετῸ δηᾶ ἴῃ σξεη. 

10,13) ΜῈ 5ῃουϊά ργοῦαθ!ν τοδὰ Δπό, παῖ 15, τὴς Διόναμς, {τ τἀ γῖε5. οἱ Ἐρνυρῖ, 

ἀνε! Ππρ οὐ πε ποπίπννεσῖ Ὀογάογ. [ποιεδαᾶ οὐ δηγας τεαὰ ὑμδῖ, ἴῃ σοηίοττη ν 
30 ΜΠ τπ6 ράγα οὶ Πἰσὶ τη. 30.5. ἤομμ ((σεπ. :Ο, 6) ννα5 δῇ Δίγισδῃ ρεορίε, ἀμ εῖπην 

δοιτῃραςὶ οὗ Εργρῖ ἀπά οἡ ἴπθ ορροϑιῖε Αγαδθίδη σοσϑῖ, ἤεαγ ἴπε οἴγαιῖ οἱ ΒΑΡ-εὶ- 

Μαπάθῦ (5:6 ΒεκῖΘΘΟΗ, “ἱρνρίο», ρΡ.τιο; ΜύμμεΙΚ, Δ ὦ}. 

Ασςςοταϊηρ ἴο 1Π|5 δπηθηάςα οἰαϊοσηθηῖΐ ἢ νὰ ἴῃ ματί ἰγοπὶ Ἐρυρῖ δηᾶ ἤἢθγ 

ἀερεπάδποϊος ἴπαι Τυγε γϑογυεὰ ΠΕΡ ἅπῆν. Οὐ ἰηογπιαῖίοη τεραγάϊηρ ἴπε 
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τοϊαϊίοης Ὀείνθθη (ἢ6 ἴνο σουηίγίοα αἱ [15 {ἰπ|6 (566 26,1) ἰ5 τήδαρτε, Ὀυῖ {πῸ 
ἵνο νοῦ σδηθγα ἷγ Ὀουπαᾶ οἰοσεῖν ἱοροίπμογ, σοπιπθγοα ἦν δηα οἴπογνβο. 

Τῆθ ἤρυτε οὗ ἴῃΠ6 5Π1᾽0 ἰ5 5ιγ ον πηφϊηϊαϊποα ἰῃ νν. 4 -οὔ. 25Ὁ -,36; ἴπεῸ 

ΡΑΓΆΡΤΑΡἢ οὗ -- 254 ἀΘσογ 65 ἴΠ6 σοπιπτεῖοα οὗ ἴΠε6 οεἰΐγ. Βεοδυσα οὗ [15 δρραγϑηΐ 
αὐαπάοηππιοης οὗ ἴῃ6 δ᾽] θροῦν 5οπΊθ δχροβίϊογβ τοραγα νν. οὗ --2δᾶ 45 8 ἰδίου 

ἰπτουροϊαίίοη. [1 πᾶν 6 50; γεῖ ἴῃς αἀδδογριίίοη οὗ ἴΠ6 σοπιηποῦοθ ἰ5 πδίυγαἷν 
ςοπποοῖςα ἢ ἴῃ 5ῃ1|Ρ, δῃαᾶ ἘζΖοκίοὶ ἰ5 ἰοπᾶ οὗ συςῇ πϊπυΐϊς αείαϊὶς (οἷ ες. 

16. 20). 

(8) Βείογε οροκ ἐᾷν τυαὐὲς ἴπμ6 Ηδῦτγεν πᾶ5 αμαὶ ἐλίηπε αγὴρῶν (ἘΝ, εὐ ἐλήμε 

Ω72}ὃ}.. ΤΠ δχργθβδϑίοη, ψΠῖο ἢ 15. ὑπ] η16 ΠΡ Ὶ016, πιῖρῆϊ Ὀ6 σπδηροά ἴο ἡπ ἐλήηδ 
ΩΡ, ἃ5 ἴῃ ν. το; Ὀυΐϊ (Π6 σοπηθοίίοη 566ΠῚ5 ἴο (4]] ἴοῦ ἃ σϑδοργαρῇῃϊςαὶ οὔ εἰπηΐοδὶ 
ει. Ὑπὸ Ηδρῦτον πᾶν αἷδοὸ ὃς τοδα μα ΟἸἰδεῖα, οἵ, ΌὉΥ «4 5'σῃϊ σἤδηρο, απα 

είλέον (48,1); Ὀμὰΐῖ, ἃ5 ἴῃ6 σομηπιογοίαὶ τοι οηβ οὗ Τγγα ν ἢ τΠ656 σουηίγε5 

ΑΥΘ ἀποογίδίη, 1ἴ 5, ρϑύμαρϑ, Ὀδῖζου ἴο οπιὶΐ ἴῃς δχργϑβϑίοῃ. 
(9) Απ υπκηοννῃ παηθ, ἴογ νης ἰἴ πᾶ5 Ὀδθη ῥτγοροβθά ἴο βιδϑίυϊθ Ζορηαν 

(Όδςη. το, 18). ΤῈ Οτοοκ ΒΙ0]6 μᾶ5 ρναγας. Τα σι] τ ν οὗ ἴῃ6 σοορταρῃίςαὶ 
Ῥοϊπῖβ οὗ νῖενν οὗ Εχοκίοὶ δῃά ὕξῃ. 1ὸ ἴ5 ἴο Ὀ6 ποῖβά; (παῖ σπαρίθυ ννὰ5 ὑγοῦδοϊν 
ἀγα ΚΡ ΟΥὙ Πσοπιρίεῖθα αδοιυΐ [Π15 {ἰπ|δι [11 οὔ Ροῖϑδία ἴῃ 1ἴ5 Τρ οὗ ἴδε 
νοῦ], 45 ΕΖεκίθὶ ργοῦρδῦϊν οπλὶῖβ 1 ἴπ ΠΙ5. 

(1ο)ὴ 7αγίφδϑμς, ἴθ ϑραΐὶη Ὀογοπαᾶ ἴπΠῸ οἴγαϊῖϊς οἱ Οἱδγαϊ δγ (Ηδτγοά. 4,152), 8 

Ῥῃαρηϊείφη σοΐοην. Οὐ ποῖθβ οἡ 5. 232,6; 5. 72, το, απᾶ Ὀεῖΐον, ποῖθ 28. 
(11) ΕοΥ ἴΠ6 5ιἵνοτγ, οί [6γ. το, 9; ἴῃς οἴπεγ πιείαὶβ ννοῦα ἰουμαὰ ἴῃ ϑραΐη, οὐ 

ρουῆαρα Ὀγουρῆϊ ἔγτοπὶ οἴποῦ γερίομβ, ροϑϑ Υ Γογηνναῖ ἴῃ Επρ]δηά. 
(12) ϑε6 ὕξῃ. :ὸο,2. λιναρμ 5 Ἰοηϊα ἴῃ Αϑῖ4 Μίπού; ίογ 7 μόα  απὰ ,“Ἡεελεελ 

566 ῃοΐαὰ οὔ 32,26. ΕῸΓ ἴπ6 σοπηρξοίίοη οὗ Ἰοηΐα νυ οἰανε-ἴγαάς, οἱ [οεἱ 3,6. 

ΑΞΘΘΥΒΚΙΑΝ ΒΕΟΝΖΕ ΝΈΒ55Ε1.5. 

(13) Οορρϑὺῦ ἰ5 πον ἰουπά ἱπ Αϑῖα Μιίπού, απᾶὰ οσσιτθ 'ἰῃ νοῦν οαγὶν Βαδγ- 

Ἰοπίδη τοπηδίης; ἴο ἴπε Οστοοῖκο ἴἴ σαπὶὸ ἴτοπὶ συργιβ (εοῤῥεγ, 1ιαῖ. ΠΥ Η7η τ 

Οὐ γίανι τηϑία), απὰ ἴῃς Αϑϑυγίαπβ γεσοϊνοα [ἴ ἔγοπὶ ἴἢ6 τερίοῃ Ὀεΐννεεη Αϑϑγτία 
αηἃ Ατπιθπΐα. Α5 4 τυϊθ, σορρεῖ ννὰβ 564 ν δὴ αἷΐονυ οὐ τἰπ (το --25 ΡθΥ 
ςοηϊ.). Τῆς ΒΙιὈ]ΊςΑ] ννοτὰ (ῸΥ εορρορ ἰβ αἶδο Θπιρογβεα ἰοῦ ὀγομζε (ἴπεὶ αἷΐου 

οἵ σορρϑῦ δπῃά [{1π). ἴπ Αϑϑουγία νεϑβϑϑοὶς, θαροηβ, δπα οἴπογ πιεῖδὶ ἱπιρ] Θπηεπῖβ 
γα πιδάθ οὗ ὑγοῆζε ἄοννῃ ἴο 8ρο Β.σ. ἴτοῇῆ ν͵ὰβ ποῖ υδϑεοά ἴῃ ἴῃς ναῖον οἵ 

ἴ[Π6 Εὐρῆταῖοθ δπὰ Τίρτιϑ Ὀδίογε τοοὸ Β.σ. Τῇε βϑινογά οἱ Ἐαπιπιλη-πιγαγ 1. 
(αρουΐϊ 1350 8. 6.}), πονν ἀεροπίϊοα ἴῃ ἴῃς Βεγιτ5ἢ Μυβευπι, ῖ5 πιδάα οὗ ὈγοηζΖε (566 
7 γα». δος. διδί. “ἀγελεσοίοργ, 4, ι876, Ρ. 347, απά οἱ εουμφ "“ἠἱγελόοέορσίφες, 

1883, Ρ. 145). Τῆς δοςοιῃραηγίηρς {ΠΠπι8ἰγαῖίοηβ γοργοϑοπὶ ἵνο Αϑϑυγίδαῃθῃ ὈγοηζΖα 

ἀἰϑῆθς ἰουπά «αἱ Νιπιτοοά (( 414} δῃὰ πονν ἰπ ἴῃς γι 5ῃ Μυδειπι. ΤΏδ πηοβὲ 
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ἱπιρογίαπι οὗ (πε Αϑογγίαη πιοπυπιεηῖς ἰπ Ὀγοηζὸ ΠΙϊποτῖο αἰδοονεγοα 15 {πε 

ἀεοσοτγαῖίοῃ οὗ ἴπεῈὶ ραῖεβ οἵ ἴῃς ραΐδος οἵ ϑΠαϊπιδηθϑεῦ 11., αἱ Βαίαν δῦ; οἱ Νοῖβϑ 
οἡ ἴμε Ῥβαϊπιβ, Ρ. 206, ]. το, αηά ποῖβ οἡ οϑβῇ. 6, 9. 

(14) ὕξηπ. 10,3. [ἰὕϑυδ!ν ἰἀοπ πο α ἢ Ατηιθηῖα, τποὰυρ {Π15 5 ὑποργίδιι: 

(επηίγαὶ Αϑία ἰς ἴῃς ποπιὸ οἵ ἴπθὸ ποῖθβθό. Ὁῃε ϑεσοηα ἡογϑῖς 5 οὔτε 845 ἃ 
σίοσπο; τῆς. Ηδφρρτεν νογὰ ἄοθς ποῖ πιόδη 10647-}07.565.Ψ 

(15) οάαμ (50 ἴπε ατοοθκ ΒΙΌ]6, ποῖ 22 άαη, 566 ν. 20 αηά οὧἤῇ ποῖβ οη 6,14) 

ἰ. ἘΠποάθβ, δπὰ ἴπε εραδίς ατὲ Μεαιτογγαηθαη; ἴπΠ6 δπυπιογαῖΐοπ ρᾷ556 5 ἔγοπὶ 
που πινοσίοση Αϑία ἴο ἴπε 58εὲὰ. Τῆς ζτῸ7» ἀπά δόοηγν τῇὴλὺ πᾶνε Ὀεεη Ὀτγουρλῖ 

Ὁνγ ἴπεὲ Ἐποαϊίδη Ῥπα ηϊοίαηῃς ἴτοπὶ Αἰτπίσα δπὰ [παϊ8. 

(16) 8ὸ0 ἴπὸ ϑυτίας Ν᾽ ἐσβίοῃ ἢδᾶς ἰἴ, απά 50 νὰ 5ῃοιϊά ργορδῦϊν γοδα, ᾿ηϑίθδά 

οὐ Ηεοῦ. δνγα (ΩΚ ποῖθ 43 οἢ ς. 16), Ξἴπεοςε ἴπε ἰαϊῖογ ᾽ς πιοπιὶοηρα Ὀεῖον (ν. 18]; 
τπ6 ᾿Ι5σ πον αἀοπορηάς ἴο ἴῃς βδοιτῇῃ οἱ (δῆδδη. ὍὙπὲ έαγς δπα ῥτγοςίοιιβ. ϑἴοπμοβ 
τῆΔΥ πανὲ σοπὶα ίγομῃ {παὶ τερίοη, δηα αἷσο ἴῃ ωρηόγοϊαγεα τοογά. 

ΤΕ ἡομὸ ἤμοη πὰ νηῦρίεκ. ατὸὰὸ ἀϊβησυϊο; τ[ΠῸν ἂγὸ οὔθ ἴῃ {πὸ Οτεεκ 

ΒΙΡΪΘ, «πα πιᾶν ὈεϊΪοηρ ἴο ϑυ γα οΟΥἿ΄ἴο δ5οπὶα οἴπεγ ἰαπά; μὲ δίμεμ (ΗΘ. 

ὀΐς ΞξΞ ὁγ5ςμ 5), ἃ Κιπὰ οἵ ᾿αεϊ5ῖεβ, ννὰθ 4 ργοάιπςϊ οἵ Ερυρὶ (ωἱ αῦονε, ὑΡ. 1232, 1. 50), 

Δηἀὦ διηῥέρ 15 τοίογγοα ἴπ ν. 7 ἴο ΕἸ Ἰβπ δῇ. 
(17) Ρεύπαρβ ἴπε ρίαςε οὗ παῖ παπλε βαϑὶ οὗ ἴπε ]ογάδῃ, [πὰ. 1.33. δωριπαρ 

ἰς πκηοννη. [ποιοδά οἱ ἴπεθε ἵνοὸ νογάς ἴ ἢα5 Ὀδθη ῥγοροβθα ἴο γεδαὰ φῥίζοῦγ 
(σφη. 43,11) δπὰ ὐα.χ.- δα 16 ἴπεὸ ἀγοπηδῖῖς γοϑη ἐχυαϊπρ ἔγσγοπι ἴῃς πιαϑῖϊς- 

ἴος (δ ααία ἐφηἤδαμ5), ἃ ὑτοάαιϊςὶ οἱ Οἰ]εδα ; ὅξη. 37. 25; [ἐτ. 8. 22. 
(18) Δ ρΐίαεβ. πϑδὺ [)δπηαϑςιι5, 

ἰαπιοιι ἔοσγ ἰΐϊ5 ν πο, ὑγοῦδοϊν ἴο 

Ὅς τἀφητπεα ἢ πὸ πιοάεγῃ 
αϊςιγιςὶ οἵ “7 αὐδήη. Ιῃ δπ ἰπϑοτρ- 
τιοπ οὗ ΝΕΡΌ Πα πο ΖΖΑΥ οσςσιγα ἴΠ 6 
Θχργδϑϑίοη οΐμο οὐ κα κα (ἴρημῖη, 

Ηἰἠώη, “γαμπαῤᾶμ, απὰ τῃ195 Πᾶς 

Ὀδθη ϑιρρεϑίςα. πεῖς (τος οἵ 

Τεέδοη αμὰ Ζιρεηεῖηι απὰ γἱγαμα- 

δα»), ἰῃϑῖθδα οἵ ἴπὸ Ηεῦτγον της 

οὗ Μωμδοη, αμαὶ τυλίο τοοοῦ, Π ξάαπ 

αμὰἡ ματα. ΤΠ15 οπιοπάδίςοη ἰς 

αἰϊγαςσῖῖνο, Ὀυῖϊ οπιῖῖς, νπουΐ ουΐ- 

- Πεϊεπὶ στουπηά, ἴΠ6 ννογὰ πότε τθη- 

γα, ἀογοα τουλϊέο. 
ΡΎ (19) Τῇε {πτααρ αὐὔὰ μα αῦ 

᾿ οὗ τῆς: ΗςΡ. πιυδὶ θὲ οπιϊεά ; τπ6 
᾿ ἢγϑοὶ οὐ ἴπε586 πᾶπΊθὸς ἰ5 ππ]|ηἴε]- 

ΒΡ ΕΗ νον ΠΕ ΕΣ ΠΡΊΌΙ]ς, ἀπά ἴπΠ6 βθσοηα ἢδ5 αἰγοδαγ 
(ν. 13) θξεθηῃ ἱπιγοάυςςά. 

(20) ἔϊππα] (50 ρτοροσῖν ἘΝῚ ἰ5 ἰπ ϑουΐϊμεγῃ Ατσαῦία, ὅση. 1ο. 27. 
(21) ας ςῖα απὰ εαΐα 5 (Ξννθοῖ σδὴῆθ οὐ σννεεῖ ἢἤαρ, “τον κα απ 5) ΜΟΙΘ 

564 Ὀγ τπὲ [ὲν 5 ἴῃ ἴῃ 6 ργοραγαίίου οὗ ἴπε ϑασγεαὰ οἱἱ ; [5. 43.24; Εν. 30,23. 24. 
(22) ἴπ Νογίπογη Ασγαδία, βοιῖῃ οἱ Εάοπὶ; 25.13; τη. 25, 3. 

(23) Δ ποπιαάϊς ρϑορῖία ἰπ ἴῃς πογῖῃ οἵ Αταρίῖα, βοιϊπεαϑὶ οὐ Ἑάοπι; Οσξεη. 
25,13; 5. 21,17; 42.1τ1; 60. 7; [|6τ. 49, 28. 

(24) Τῆς ρσγθαΐῖ σομπηπιογοίαὶ ρθορὶς οἵ Ὑδπιθη, ννῆο τεϊδπεα πο ῖὶγ ρτθ- ὁ πϊ- 
πεηςσς 1} αἰἴοσ ἴῃς Ὀεσιηηίην οὗ ΟἿΥ εἴὰ. Οὐ |εγ. 6,20; ἴς. ό6ο,6; [|ὸῦ 6,19; 

Ρς. 2. 10.15.. Τῆς ϑαθεέδη ορῖσες ψΈ γε ἰαπΊοιβ (1 1γ. 15, 4, 162). 

(25) αα"»ηιαῦ, αξφτη. σὸ,7, πραῦ τ Ῥεγθίαη Οὐ. 

(26) Δηγελαμίς οὗ «ἤοδα, αἴἴτεν δάση ἴθ ἴπε Ἡροῦτγεν, 15. ἃ βογῖθαϊὶ τεροῖτοῃ 

γοπὶ ν. 22 ( Πεσο αἷἶθο μογελαμίς 5. Ὧῇ ἰπϑοττοη).--- αγαη, ἴθ ΝοΙ ἐϑίθγηῃ 

27 

6 [] 

21 

23 



ΙοΟ 

15 

20 

25 

320 

35 

40 

45 

153 -αϑεθ. (Ἰοέεα οἡ κεβίεἴ «χρηβρες- 27,24-28,4 

Μεβοροίαπιϊα (οὐ θη. 1Σ,31), ἃ ϑβϑδοῖθα οἷν δπά σθπίγο οἵ ἰτγβδαθ.--- ρησῖ, 

Ρούμαρ5 (αΐποῃ ἴῃ Βαῦγίοηϊαᾳ (σφξῃ. 10. 10), οΥ (αἷπο ([5. 10,9) ἴῃ Αϑϑυσία.--- 

Ξάέεμ (ἴῇ6 ἤγβ νοννοὶ ἰβ. Πρ μΕΥ ἀϊδγοηϊ ἰγοπὶ τπαὶ οὐ ἴῃς. ΖΞ απ οἵ ὅξη. 2; 

ΕΖοκ. 28,13), ἴῃ6. Αταπιθδη αἰδίγιοϊ αγουπαᾶ Βίγοκ (ννῆογα τη6 Ευπρηγαῖος. ὈΘΟΟΠΊΕ5 

ΠανΊΡ 6), ΝΥ οἱ Ἡακλγδη, Ν᾽ οἱ Μιίδη ( οϑήμα, ὑ. 48,1. 12), Ὀεῖνοθη Εάθϑϑα δπὰ 

Αἰηϊδῦ ; οἦ 2 Κίηρβ 19,12.-- Αβϑῆυγ πᾶν Ὀ6 ποῖα ἱπιγοάμορα 45 γοργοβοηίηρ 

27 

τῆς. σγονπὶηρ-Ροϊηΐ οἵ Τγτθ᾽ 5 σοιηπΊογοϊαὶ ρυθαΐηθϑθο, Ὀυϊ 6 Ὄχρθοῖΐῖ ἃ ποῖα ραΐ- 

(ἰσυαγ ἀθοιρπαίίοη οὗ ρίαςθ, αἰοηπρθίάς οὐ ἴθ οἴμοι ραγίουϊαγ ροίασθς, απά ἴῃς 
ἰεχῖ ἰ5 ρεύῆαρβ Ἴσογτιρί.--αὐἱωμασ 15 Ἰάθηθῆοα ἢ Αἰαυάαλα, πδαὺ Βαρμάδα. 
ΜΕΖ (Οεεελ. αν δίασέ Ξἶα77γα.}} τοαὰς ἴπ6 νοῖβο: 3αγαρπ αμα ἐδς αἰ δη1155 τυϑῦὸ 

ἐὰν τηηογεδαμίς, “4ςεἦμ αμπᾶ αὐ ἐδέ ἴξαϊθς τοῦῦὸ ἐὰγ τπεγελαηίς. 

(27) Τῆς ἴοχῖ ἰς ἰῇ ἃ Ὀδα Ἴοοηάϊίοηῃ. 

(28) δάϊῥε οΥ 7ανγελϊδή, Ἰαῦσο πιοσοπαηϊπιθη (ολ Οὐγ ἴοσπὶ “γροξίσς, τηθδῃ- 

ἱπῃρ ΟΥΡΊΠΑΙ ΝΥ νε55615 οἱ Κδριιβα ἴῃ ᾿δ]πιαῖῖα). ὅ66 15. 2,16; 23,1.14; όο ,ο; 
Ρς. 48,7 δῃὰ αὔονϑ, ποῖβ 1ο. 

(29) Οτ, ἀεαοϊέν ἐαάδη. 

(30) Τα σῃίρννγθοκ (ςαρίυγο οἵ ἴῃς οἰΐγ). 
(31) Τῆς ἱππαριϊδηΐς οὗ ἴῃς Μεαάϊτογγαηθδῃ σοαϑίϑβ. 
(32) Οπρίπαι!Ὶ!ν τπ6 ΠαΙΓ 5θοπὶ5 ἴο αν ὕθϑθη εὐ ΟΗ͂ ἀπά ἡδροκίοα ἴῃ τῃ 6 

στανθ, ἰὴ ογάθσ ἴο πιαϊηίαϊη ἃ ναὶ σοππϑοϊοη νὰ (Π6 ἀεαά {πΠοπά ; ἰαΐθυ ἴΠ6 
Παϊτ-ουτηρ ὈδοδπΘ ἃ ποῖ σογεπιοηυ. ὉΤῆδα οτιρίπαὶ οἰσπιῆοδησς οὗ ἴπεῈὶ ἀιιοί 
ΔΩ 4565 ἰ5. ποὶ οἰθδγ,--- [ον νογο, ρογῆδρϑ, οὐ ρΊηδΙΪν ἴῃς ἀιοὶ οὗ (Π6 μῦανε δηά 
1ηΠ6 45Π65 οὗ {πῸ6 ἤιπογαὶ ρ᾽Ϊθ, δἀηπα τπ6 τίϊυαὶ δοῖ Ὄχργθϑϑϑθα τῃς ἰἀθητν οὗ τπΠ6 
{ἰνίὶην ἢ τπΠ6 ἀθαά. Οὐ ποῖς οἡ ὃν. 21, 5. 

(332) Τῆς εἴδρυ, νν. 32 - 26, 15 ἴῃ ΕζΖοθκίοὶ 5 πιδϑίθυϊν πηδηπθῦ, ροΐϊρπαηῖ δπά 
ΡΙστγο 5486. 

(34) Οἰογίομςξ ῖα ἂῇ δπιοηάδίίου οὐ ἴπ6 ιτηϊπίο] Πρὶῦ]ς οχργοϑϑίοη οἵ τῃς 
Ηδεῦτον (ΕΝ, πἔξε μὸν ἐλαΐ ἰς ὀγονρ λέ ἴἰο οἴδημα). 

(35) Τῆς ϑεορίυδριπίαὶ γραάϊηρ οὗ ν. 348 σοπηπιοηαᾶς ἴ56 1 ὉΚΥ 115 ἀρρτγορτίαϊο- 
Ὧ655, 4ηα 5πουϊὰ Ὀς6 δάορίφά. 

(36) ἴπ ν. 340 ἴτε Ηδοδῦτον 85: αὐ ἐᾷν ῥεοῤίο ἐπ τὴ »εαςέ οὐ ἐζεδε; τ 
σἤδηρε οὗ ομδ ἰεϊῖϊού ρῖνθς ἐμέο ἐδε »ηηαάδέ οὔ τὲ (ἴ[ὴς. 564), ννῃϊο ἢ δἼοοτγάς Ὀοθίῖοῦ 
ἢ τῃ6 νογῦ Μμιδί. 

(37) Τῇε τεπάογίηρ ἀίθς αὐ ἔλεε (ΑἘΨΝ;; δπμά 950 Τ0ῷ}01ΗΕῈπ, 2 ,ιμείγεη ἀΐεδ απὶ 

Πονους ἃ ͵ΙΌΠΡ ἱΠΊρΓΘϑϑίοη; ἰἴ 15 ποΐ ϑοογῃ ἴπαὶϊ 5 πιϑθαηΐῖ, Ὀυΐϊ ποτοῦ ἀηα στε. 
(38) Οη ἴδε ίαῖθ οὗ Τγίε 566 ποῖθ οῃ 26, 1:4. 

ΠἸοέέσ οκηα. Φβαρέέεν 28. 

(1) Τῇο ρῆποθ 85 τοργοβϑϑηίαϊίινα οὐ ἴπῃ6 ρσίογυν οὗ (π6 εἰϊν. Ασοοταάϊηρ ἴο 

1π6 Οτοεῖς πἰπιουίαη Μεπαπάθσ (]οϑθρῆ. ῦμζ. “4,32. τ,21) ἴῃ6 Κιηρ αἵ τῃ15 {ἰπ|6 
νὰ5 [{ποῦαἱ 11. (ΕἸΠΡαδΙὶ τὸ ϑεουοίθο οὐ }ααὲ). 

(2) Τῆς Ῥγορποῖ πιακὸς ἴη6 Κρ σρθαὰκ ἴγοπὶ ἴῃη6 ροϊπὶ οἵ νίονν οἵ ροϊγ- 

{Ποῖσπι; ἐλ 5. 14,132.14. (Οογίδίη δποίθης Κίηρο (ἴΠο56 οὗ Ερυρῖ δπα οὐ Αϑϑυτσία, 

ίογ ὀχαπιρὶ 6) Ὀε]ανεα τπεπηθοῖνος ἴὸ Ὀ6 ρἤγϑῖσα! ν αἰ θα το ἴῃς ροάς; νῃεῖμογ 
οΟΥ ποῖ ἴπε Κίηρ οἱ Τγήε οαγοαά τπ|5. 6] οΥ ᾽5 ἀποργίδιη. ὙΠπῈ νογὰ ροα πιᾶν 

Ὀδ 5 ΠΊΡΙΝ 4 τηθίογιοδὶ ὄχργθοϑίοη οὐ ροννοῦ δηά οογνυ. 80. ἴδε οἰζϊν 15. σα] δα ἃ 

αἴυίηο αὀοάς Ὀδοαιβε οὗὨ 115 βρίθπαογσ. 
(3) Απ δπεῖθης Ηεῦτον βαρα; 566. ποῖθ 1ὸ οἤ ς. 14. 
(4) ποίϑδὰ οἱ σασεὸ ἴτἴπη6 Βεδοοινοα Τοχί πᾶς Διί αν ἐλῖηο (ἘΝ, “εεγοί); ὉὈμσϊ, 

8ἃ5 ἴπε (ΟἸ]οννίηρ νοῦ ργοθαὈΪγ πιραηβ ποῖ ἀϊάρ (ἘΜ), Ῥυϊ ἐξ Ἄφναΐί, εονῥαγαῤέρ 
50 ἔο (45 ἴῃ 21,8), {ἴΠ6 τεδάϊηρ οὗ ἴη6. σγεεκ ΒΙΌΙ]ςΘ, εὐὴξο (ΟΥ̓́, δαρ 6) ἰ56 ργθίογαϊθ. 

ΤΠΘ τοδάϊπρ μαρίσαη αἶβο 5 ροβϑίθ]ε, 
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(5) Τῇο εὐὐδάο οἵ Τγτο ἰα ἤοῦο σομπηπηεγοϊαϊ; ἰπ ν. 5 ἴη6 φρῆδε ἰ5: ὁγ τἦγν 4 
ργεαΐ εἰσυόγημθες ἴη ἐγασΐ. 
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(6) Τε σμαϊίάθαπς; οἱ 30,11; 31,12; 22,12. 28,7 

(7γ) Τῆς τῥέσπάονρ οὗ ἴπε Κίηρ, Ὀδοδιιϑα ἰἴ οἰαἰπὶς ἴο Ὀ6 αϊνίης (ν. 2), 5841] Ὀ6 
2γογαηφα. 

(8) Α ἀθαΐῃ νης ἀοργῖνεβ ομς οὗ βαςγεα Ὀυγίαὶ (ο ποίΐβς οὔ 31, 17). 8 

5 (9) Αςοογάϊηρσ ἴο Ηετγοάοῖι5 (2, 104) ἴῃε Ῥῃαρηϊοίδης ρῥγαςιὶςεα οἰτγεοιιπιςοϑοη, 10 
Δη6, ἴῃ ἴπαὶ ος456, μπεγωρμείδοα τηθαηΐ ἴοσ 1ἴπ6π|, δ5 ίοῦ ἴῃε Ηδῦτονς, ομίσἱ δ 

δε παΐϊ!ομαί ῥαΐε, τπείφαμ, ᾿ῃογείογε ποῖ δηθὰ ἴο ποπογαῦῖς Ὀυγίαὶ, ΟΥ ἴο δῇ 

Ποπογδῦϊα ρίασε ἴῃ ϑῃθοϊ ; οἱ 32,19. 32; [6Γ. 9,25. 26. 
(10) ΤῊΙϊΚ σέσργν 15. ῃοΐ 12 

ἰη ἴπε6 υδι4] ροεῖς ίοτγπ. 
ΤἼς Ργορποῖ᾽ 5 ἴοπα 15. οὔθ 
οἵ τὐὰπιρῇ Γαῖμοσ πη οἱ 
ΡΙγ. Τῆς ἴοχί ἴῃ νν. 12-ἰ,16 

5. ἴῃ ῥΐαςθς σογγιρί. 
(11) Νὸο αιἰβϑίδεϊογυν 

56 Πη56 σδῃ ὃδ νοΐ ἔτοπὶ ἴῃ 6 
οὔτε νοταάς, σ σα (οΥ, 

σεαί-γηρ) οὗ... (ἘΥ, 

ἕλοις σεαξξεοί μΊ ἐΔς σε). 

(12) Τῆς ὄδχριθϑϑίοῃ 
,“Μμω ο7 τυϊδάονμ ἰβ οὐ το 

ἴῃ ἴ[ῃ6 ρηποῖραὶ Μ5 οἵ ἴῃς 
Οτοοκ ΒΙΌΪς, απαᾶ Ὁν βοπια 

ΒΟΆΜΕΞΝ ΜΟΌΤΗΒ ΟΕΓ' ΒΟΙΪῚῈ ΕΙΝΕΒ5 ΕΜΡΤΥΙΝΟ ΙΝΤῸ ΤΗΒ χῃοάεφγῃ ροαϊΐοτγς. 
ἃς ΡΕΆΒΙΑΝ ΟΥΤΕ. (13) Τὴὲ ἀεβοήροη 

οἵ Εάδη ἰς ϑἰ πᾶν ἴο, γεῖ ἀϊβογοηΐ ἔγοπι, {πὶ 'ηῃ ἄεθη. 2. Τῆς Ρτγορῆοῖ Πδα Ὀείογα 

πῖπὶ ποῖ ἴῃς ἰαῖῖϊοσ, υϊ 4 πιο Βα γ]οηΐδη παγγαῖϊνεα, οὐἱὐἱ οὗ νης παῖ ἴῃ 
(σεῃα 55 αἷσο ννᾶὰβ. ρσοῦαθϊν ἄγαν ὑρ; εἰ ἴδε οὰ 2 νην» οὗ (γεαΐορ, 'ὰ ες. οὗ 

δε δας", νοῖ. 6, Ρ. τος. Τῆς ροπιτοη οἵ (πὸ Βαγ]οηίαη Ἑάδη ἤόγε τοίοσγεα ἴο 
30 5. ππκποννῃ; ἰἴ ννὰς ργοῦδοϊν ἰπ ἴπΠ6 πογῖῃ (ν. 14), ἀπ 50 ροϑϑίθὶν ν)ὰβ βτυδῖθά 

τῃ6 οτὶρῖπαὶ Ἑάξδη οἱ (σεπεϑὶβ (ἴπ6ὸ ῥργέβεηῖ ἰοχὶ οἱ ὕξη. 2,8--14 5 ἴῃς γαϑυὶ 
οὗ πυπΊογοις πιοαϊδοδίϊοπϑ). 

[Αςςοοταϊηρ ἴο ἴπε Βαῦ- 
γἱοπίδη Οἱ απο ϑὴ Ερὶς (οὐ 

35 ἅῦονε, ποῖε 14 οἢ ς. 14) 

Ραγδάϊθε ννδὰβ οἰϊυπαϊεὰ ἰῃ 

{πὸ δουῖ αἱ “πὸ πιοιῖῇ 

οὔ τῇς τινοῖς, τὔἦσ. Ευ- 

Ρηταῖος, Τίρτι, Κατγοοῃ, 

40 41πΠ646 Κεῦκῆα, «] οὔ νῃὶςῇ 

οι ρί16α σοραγαῖεϊν ἱπίο ἴῃς 
Ρεγϑίδη αὐ]. ΤΠε [ἐν Ἰ5ἢῃ 
ΘΧῖος ἴῃ Βαρδγίοπία, πον- 
ΕΝΕΓ, ἀΡΏΘΑΥΓ ἴο ἢᾶνε ἴγβηϑ- 

45 ἰεσγεὰ Ραγαάϊθβε ἴο [ῖῇῃς 

ΒΟΌΓΟΟ5. οὗ ἴῃς. ἘΕὈρἤγαῖος 

δηα Τιρτὶς 'ἰπ ἰἴῇῆς ποπῆῇ, 
Ὀδοδιδε ἴπὸν Ὀεϊενεά τπαϊ ΡΕΕΒΕΝΤ ὈΕΙΧΤΑ ΟΕ ΕἸΡΗΚΑΤΕΒ. 
αοα ἄνες ἴῃ τῃ6 Νοπῆ, 

50 8δηάα ποῖ, 45 οὗ οἷά, αἱ ΗἩοτεῦ; οἰ ἴπ6 ποῖεβ οὐ ΕΖ. σ,4; ἴϑ. 14,13; δηὰα ἸΑϑτΕΟΥ͂,, 

Αοέσίον 97 αὀργέοπία αμα ἄσεγγία (Βοβρίοη, 1898), ΡΡ. 506. 577.--Ρ. Η.] 

(14) Τῆς Ἡδρῦτγον μας πἰπὲ σἴοηθς, ἴπΠ6 στεεκ ΒΙΡΙε ἵν εῖνε (οὐ Εχ. 28, 17-- 20), 

1ῃ6 ϑυγίας εἰρῇῃϊ, -σϑοσιραὶ ἀϊἤογεπσθς. Τῇδ παπηδῈ5 δηά Ἵπαγαςίεγα οἱ πηοβὶ οὗ ἴῃς 
βίοποϑ αἀῦε ἀουθί}. 

"ἡ 3 
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(15) ϑοπιὶῈ δάἀογηπιθηΐῖ, πονν ἱπιροβϑιθϊα ἴο ἀεῖογπῖπε (ΑΕΝ, ἑμπόὀγείς δπὰ 

2έῤῥέες; οἴποιβ, σοδἕέηρς αἀπα ομολε5). 
(16) 8ο ἴπμεα στεεκ Βιῦ]6. Τῆς Κίηρ 5 ποῖ ἃ σμεγαρ, Ὀυϊ (κε Αἀδπὶ ἴῃ 

Οβδη. 2. 3) ἰβ ἰῃ (6 βαογεά ρναγάδθῃ ὑπάθγ ἴπΠ6 σπαῦρα οὗ ἃ σῆοσαρ. Τα ποσὰ 
Πεῖθ ρογίογπι ἴῃ6 Πιποϊϊοη οὗ ἴπ6 Αϑϑυγο- Βα ]οηΐαη Ὀ01-ἀεἰτ165 (δ α»ηαςϑι, 

σἀδαμ), ἃ5 συαταΐϊδη οὗ 4 βδςγεα ρίαςβ (50 ἰῃ σξεη. 3). Οἱ ποῖβ 6 οἢ ς.οὺ}.ὲ δῃά 

Ὠοῖδ 17 Οὔ ς. 10; 566 αἷθο Νο. 4 ἰπ ἴπ6 ἔ1]|-ρᾶρο 1Ππϑἰγαίίοη ἰδοΐηρ Ρ. 2. 
(17) Τῆς πιουπίαίη ἰ5 ἰάἀδηίοαὶ ἢ τπΠ6 ραγάθηῃ (ν. 13); ἰἴ 15. ἴῃε. ρηναϊα 

ρατκ οὗ ἴῃ6 ρμοάς, ἴῃ ψῃϊομ ργίν!!οροα υπαη Ὀεΐηρβ ψεῦα ρου 64 ἴο ἀνε ]]} 
ΟΠ σογίαϊη σοπάϊτίομς. [Ιἴ 5θοπ5 ἴο πᾶν Ὀθθη ἴπ ἴῃ6. Νογῖῃ (οἱ 15. 14,13}; 50 

{πὸ Ηἰπάοο 3εγμω. Ὑπὸ ρηϊνναϊα τοϑίαθησε οὐ ἴ(ἢ6 σοάβς ννὰϑ ροῦῆδρβ ρίδοεα ἴῃ 
1πΠ6 Νογίῃ (566 Ρ. 154,1]. 49) 845 ἃ τερίοῃ οὗ πιγβῖθσυ ; ἰἴ ννὰβ οὔ ἃ πιουηΐδίη 845 ἃ 

Ιου δπηὰ πιγϑῖεγίοιι5 ρἷαςα. ᾿ 
(18) ϑίοπες οἵ ἀϊνίπηθ ἤοῦν βρίοπμάου, πιαγῖκα οὐ ἴπεῸὶ αἰνίπε Οὐ Π Ύβρ οὗ ἴῃ 68 

τηουπηίαίη ; ροϑϑιΪν δὴ δἰ ϑίοη ἴο δὔγοϊ ἴθ (οἷ ᾿ΑστΆον, οὐ. εἴΐ., Ὁ. 490 Ὀεϊονν). 
(19) Τῇε ψ ποῖα ἀδβϑογίριίίοηυ σπονβ ἴπ6 ἱπιργεϑϑίοη πηδᾶβ οὐ ἴπεῸὸ Ῥγορῆθδι 5 

ἱππαρίπαίίΐοη ὉΥ ἴπ6 ριοαΐμθϑ δηά βρίεπάοσ οἵ Τυγο. Ηεῖ Κίπρ, πα βδαγϑβ, ἄννεὶ 

ἢ τῃῈ σούς, θυΐϊ ΟἿΪν 50 ἰοῆρ 45 ἢθ νν»ὰβ πιοῦαὶϊ ν ρνοοά: ἴῃς ονετῖῃτον οἵ 

Ὑγτο ἰ5 ταργοϑθηϊθα 85 ριιπιϑῃπιθηῖ ογ ἰΐϊ5 σἰη (ρς δηα ν]οϊεης6); ἰῃ ΕΖΘΟΚΙΘΙ 5 
ςοποθρίίοη (26, 2) ἴΠ]5 5ἷπ ννὰ5 οἱ οεν Ποϑί ν ἴο ἰσγαθῖ, νης ννὰ5 δπίδροηϊίσιη 

ἴο ἴπ6 ἀοά οὗἉ Ιδγδεὶ (28, 2). 
(20) ΤῇοΕε Ρτγορῃοῖ ποῖα ἰοῦ ἴπ6 πιοπιθηΐ δραπάοῃβ ἢί5 σοπιραγίβοῃ, δηά ἰηῖσγο- 

ἄυςθ5 ἴπ6 τγϑαὶ Τυτα. 
(21) Τῃαῖ ἰ5, πο ἰοῆροι ϑβϑδοζεᾶ; δ5 ἃ ἀδηΐζεη οἱ ἴῃς ϑδογεα τηουηϊδίη Πα 

νν 5 βδοίοά, ῬγοῦδοϊΪν βοπια πιγίπιςοαὶ βἴογυ, πονν ὑπκηονη, ὑπάοτῖαν [ἢ15 ρΡἱοΐαγα. 
Ο΄. ἴιε Βαδγϊοπίαη ὔἤγνριπ οὐ Ογεαξίοπ τείετγε ἴο αῦονε, Ρ. 154, 1. 28. 

(22) ΤΥ. δποβίϑ, σμπαρῖου 3, νϑῦϑθα 24. 
(23) Τῆς ταργεβεηίαϊςοη γοίαγης ἴο ἴπΠ6 δείπδὶ εἰϊν (νν. 17 -- ̓9). 

(24) Τα ἴογπὶ σαπμείίέν (30 ψα τηυδῖ τεδά, ἰπϑίεδα οἱ σαημείμαγ 5) σοηΐθσηι- 
Ρἰαῖοϑ Ὀοΐῃ τπ6 ἄννθι!οῦ ἴῃ τη6 βδσγεά πιουηίϊαίη, δηα {πΠῸ οεἰΐϊν τεραγαβα (45 ]ϑτγὺ- 

βαϊίθπὶ δηα πιδην δποϊθηϊ οἰϊϊα5 νοα τγοραγάθα) 45 βρεοίδιν σοηδθογαϊθα ἴο, δηά 

ἰανοτεα Ὁν, ἃ ἀειίγ. 
(25) Τῇε σοπϑοιπιηρς ἤγο ἰϑϑιιθβ ἴγοτῃ ἴῃς εἰϊν ἰίϑεϊ[: [15 οὐννῆ δἰπ ἀθϑίγουϑ 

ῖἴ.- ὙΠὸ ρἱεΐαστα οὗ ἴῃ ἀϊβπιαν (εἰς ὉΚΥ [16 411165 οὗ Τγγα δῃὰ οἴπϑ ὑρβορίθϑ αἵ 

ἰῖ5 (411 15 ἀουδι1655 ἰπ δοςοογάδησα ψἱτἢ ἴῃς ἰαςίβ. 

(26) ΖΙάοπμ, δ58 ἃ ὑγοπιηθηϊ δηι- Βα υ]οηίδῃ εἰΐν (76 Γ. 27,3), 86. ἱῃνοϊνεα ἴῃ 

(Π6 ρυπίϑῃπιοηΐ οὗ πεῖ βιιζογαίη, Τγυγα. δε πᾶνε ἢο δοοοιηΐ οὗ ποϑβί!]α γοἰδίοηβ5 
Ὀεΐνϑοι Ζίάοη πᾶ [ογυβαίεμ. Οοπιραγα αεξηῃ. Σο, το; [υἃ. Σ,31;1 Κίηρβ 17,9; 

76γ. 47,4; 5. 23,2; Ζεοῖ. 9,2; ]οεῖ 3, 4.-- Ζιάοῃη Πᾶ45 Ὀδθη 4 γινεῖν ργοϑ- 

Ῥείουβ εἰΐν ἔγοπι τῃ6 τἰπ|δ οὗ Εζϑκίοὶ ἴο ἴπ6 ργεβοηὶ ἄδυ. ὕὕπάθυ ἴῃ6 Ῥεγϑίδηβ 
ἰϊ νὰ ἴῃς πιοϑῖ ἱπιρογίδηϊ ρἷδες ἱπ Ῥῃαπίοϊα {{ΠΠ 1 ἀδοιπιςοίϊίοη Ὁν Ατΐαχεγχος 

Οςἤυ5 (Β. σ. 2351). Ετοπὶ [Π]5 Ὀἷον ἴἴ »γαάμδην τοοονεγοά, αηὰ ννὰ5 γεπον πε, 
αἱ ἴπΠε6 Ὀορίπηΐηρ οὗ οἷιζ ογα, ίοῦ ἰΐϊσ να δηα ἰδαγηΐηρ ; ἴ ννὰ5 σαρίυγεα Ὀν πε 
οπιιϑαάεγο απὰ τοΐακοη Ὁν ϑαϊαϊη (4. Ὁ. 1187), δῃὰ [85 ϑίηοε, ὑπάθσ Μοβίθηι 
Γ]6, οπη)]ογοα ἃ ἰαὶγ ἄδρτεε οἵ ργοβρεγίίγυ. Τῆς ρῥγεϑεηῖ ἴοννῃ (οὶ! ] εὰ (644) 

οίαπάς οὔ ἃ ἶονν ΜΠ νη ϊοῃ 5 ἱπῖο ἴῃς Μεαϊϊογγαποδῃ, δηαὰ 115 ραγήάθηῃβς δπηὰ 
ΟΥΟΠαγάς αὔὸ ἀθϑοῦθοα 45 Ἵσπαγπιηρ. [Ι͂ἢ δηα πραγ ἰἴ ἢᾶνα τοσθητὶν Ὀδθη ἰοιηά 
ΤΊΔΩΥ ταοπηαὶης οὗ δηι αι, Θϑρθοῖα!ν ἃ ὨυῈΓ οὗ νεσῦν ἱπιρογίδηϊ, ϑαγσορ ΠΑΡΊ, 

δηοηρ ἴπεπι ἴῃε ϑασοορῃαριβ οὗ Κίηρν ΤαῦΠΠἢ (4 σϑηΐῖ. Β. 6.}, πον ριεβογνθά 
ἴῃ ἴπΠ6 πηροτῖαἱὶ Οἰϊοπιαη Μιδεουπι, (οηπδίδπιορὶα (566 ἴπε οὖ οἢ Ρ. 156). ΤΠε 

οἵγε οἵ σοποίπιοϊίοη οὔ (Πἰς βαγοορῃαρις σἴονβ Ερυρίίδη ἰπῆἤσθηςθ. Τῆς ᾿πβοτῖρ- 
(ἰοη οἰδίθς. [παὶ ἴπογα 5 ΠῸ δνοσ οὔ σοϊΪά ἴῃ ἴμε ἰοπὶῦ, δάιιγεθ 41] βούβοῃβ ἢοῖ 

ἴο ορεδῇ ἴΐ, βίποθ δύσῃ δὴ δεῖ νου οἤδεηαά Αϑίαγίε (566 ἢ. 110), δπαά ἴῆνοκεϑ ἃ 
οὐϑθ οὔ Δ οὔθ ψνῆο 5}4]] ν]οἷαῖς ἴῃς [αἰ πρ᾽ 5 γεροβϑ. 

28 

17 
18 
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(27) Α5 ἃ ἀεῖῖν νογίῃγν οὗ γενθθησα δηα ποῆοσ. Νὸο οἴδμίςαὶ σοηϑιἀθγαϊίοη 28 

ἷς. πιεπῃοηθά. 

᾿ ΠΝ τς Ϊ 

- “τ Π Ὅτ. 
} Ἢ [Ὁ ἘΝ 

ΠΝ 

ΒΑΒΚΞΟΟΡΗΑΛΟΙ͂Θ ΟΕ ΤΑΒΝΙΤΗ. 

(28) Τῆς ροϊπί οἵ νῖϑνν ἰ5. παίϊομαϊ απα ρο σα] (85 ἴῃ ν. 24); ἴπΠ6 ραγαρταρῇ 26 
φῖνος τπῃ6 ἀδβηϊίίοη οὐ φαμεν (ν. 25). 5γαθὶ᾽ 5. ΘΠΈ ΠΊ]65 αὐτὸ ἴο ὃς ρυϊ ουἱ οὗ ἴπὸ 

ς ΨᾺΥ (ν. 24); ἴπ6 Ρτορῃεῖ σοπίεπιρίαῖθς ἃ βϑρθεαν, ρῥγοόβρεγοιιβ γθ- 6ϑ᾽  ὈΠ5Ήπιθηΐ οἵ 

τῆς Κιηρσάοπι)ι ἴῃ Ῥαϊθϑίϊηθ. 

ΠἸοίέα οὐ βαρέέν 29. 

(1) ϑϑνθη πιοηίῃς Ὀδθίογθ ἴῃς {411 οὐ [ϑγυφαΐθπὶ ἴῃ 586 8. α.; ε΄. 562,6. Ο΄᾽ 29,1 

[Π6 ργϑάϊςοςοης ἰπ [6γ. 46. 
Ιο (2) Τε Ῥγορῃοῖ᾽ 5 ποϑίν ἴο Ερυρθῖ ἰ5 Ρρο σα] δηα το] σίοις. Τῆς σουηῖς 2 

ἰῃ πὶ ἱπαϊοϊπιεπὶ αὔὸ ἴνο: ἔγοῖ, ποὺ ᾿πάθρεηάθησς οὗ ΙΪΉΝΗ (29. 3), απ ἴπεϑη, 

1ῃ6 αἰσαςίγουβ. ρο] ἰσαὶ τοϑυϊῖς ἴο Ιδσγδεὶ οὔ ἴῃς Ἐρνρίίαη δ]}]}4πὸῸ (29,6. 7). 

Τῆς ἢγοὶ οὐ (ἴφ686 πιρῃϊ θησαν πᾶν Ὀδοη Ὀτουρηΐϊ ἀραϊησῖ Βαδυίοπ; Ὀὰὺΐ 

ΕζΖοκιεὶ ννὰς ΠἸεπαΪν τὸ Βανγίομ, απ τπογοίογε ποῖ ἴο [5 τίνα! (30,10; 
Ι5 29,17--21). Ὑπε Ῥγορῆεῖ ἢδ5, ποννένθοσ, ἄθορεῦ στουηᾶάς ίογ ἢὶ5. ροϑβίϊίοη. [Ι͂ῃ 

σοπιποη ΜΠ Π5. ῥτο- 

ἄἀθοεφθοτς (Ηοξ. σσ,7; 

Ϊς. 20,1- κα; 2321; 7|ο6γ. 

46,17. 25) ΠῈ ἐβρεςίδίν 
20 Ορροβεά «απο ν πῇ 

Ερυρῖ τοῦ ἴπ6 ςοη- 

νσῖοη ἴπαὶ ἴἴ οσοι]ά 
ΟὨΪν πϊπάογ ἴπ6 ρτο- 

ἀοπιίπαποθ οὗ ἴπε ννοτ- 508Κ, ΤΗΕ σ0. ΟΕ Βανῦμ. 

25 5Π]|0 οὗ ΪΉνΗ δηά (τς 

ἴπιε παϊοπαϊ σγοντῆ ; υηάογ Παδνίοη, 6 Ῥε ον οα, τΠ15. στοινντῃ νοι] Ὀ6. ροϑοῖΌ 6. 
Εὐγίποτγ, ἰθ ἴ1ὸ σοηΐεσι θεῖννθθη πὸ στοαὶ Ροννοῦβ Ερυρῖ να ῥ᾽ αίηἶν ϑυσσιπιὺ- 

Ἰῃσ; ἰἴ ννὰβ. ρο σαὶ νἰδάοπι ἴογ ἰἴσγαοὶ ἴο τῆγον ἴῃ ἰἴ ἴοῖ ἢ πὲ σοπαηθδτζου. 

Ιῃ ἴη6. οπμαὰ Ῥοῖῃ {πε στοαῖ Ῥοννοῦθ ραβϑϑο ἀνὰν, Ὀυ1 ῬοῖΠ Ὀέσαιηθ ἱπιροτγίδηϊ 

20 σοηΐγες οὗ [νυ 5 τπουρῃῖ. 

«, 
νος ΓᾺ πα ἾΝΧα ὃν 

χἕὰ 1: Ἔν δ ὦ 
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Ἐργυρὶ δπά δῇ ννεγα υπιῖϊοὰ ὉΚΥ {Π6ῖγ σοπιπιοη αηΐαροηϊδηι ἴο Αϑϑγτῖα δηά 
Οπαϊάρα; ἰπεῖὶγ (Ἰθπαϊν τγοϊδτοηβ νεγε Ἰηϊογγιρίε ἃ οἷν ἰοῦ ἃ πιοπηθηΐῖ ὃν πὲ 
ὕδε!ε οὐ Μοριάάο ἴῃ Β. Ὁ. όοο (2 Κίηρβ 23, 29). 

(3) Οὐ ὥγαροκπ (ΑΝ, [παῖ ἰς ἴπ6 σγοσοά!]θ, ἴπΠ6 συπροὶ οἵ Ἐργυρὶ δπὰ οἵ ποῦ 
Κίηρ; οὐ ποῖθϑ οἱ 32,2; 5. 27,1; Ρ5. 74,13. Τα οστοσοαϊΐϊα δπᾶ τ6 β5ἢ 

(ν. 4) συπθο Ζα 411 ἴτπ6 ρο σαὶ ροννὲγ οἱ Εσυρί. ὙΠ στοςσοά!θ ννὰβ σασσγθοα ἴο 

ἴῃς ροὐ οἱ Εανάπι, ἱποουιρίίοη ἰη ποηοῦ 
͵δοόξ (Οτοοκ «δι- οἵ Ρίοϊεσην ΧΙΠ]. 

εὔος, ϑῖγζαρο 17, (8ο-- 528. .)ὴ. Τῆς 

811). Τῆς οὐΐ οἡ Κι οὔρίηδὶ, οὐ ὈΪαςκ 

Ρᾶξε 156 γοργϑϑεηΐβ ΠῈΣ Ῥταπῖῖο, 5 ρτε- 
(9 ροὰά ἰπ [δὲ ΤΥΣΜΥΣΣΟΝ 2222) βοινϑα ἴῃ ἴῃς Ἐονυ- 
ίογῃη οὗ « ϑαςγϑά 3} αἱ Μυβοῦηι, Βου]η. 

σγοςοῦϊθ. Οη (6 ἘἙἘΟΘΥΡΤΙΑΝ ΓΚΒΟΓΟΟΏΌΙΕ. ΤΠΘ δηποχϑα {11ι|5- 

ὍαθΘ ἰςΞ ἃ Οτϑοκ ἰγαῖϊίοη, δῃοννηρ ἃ 
σγοςσοῦ!θ ἴῃ τῆς νναΐοθσγ, ἰς ἔτοπὶ ἴῃς Ἐοςκ-ουηῦ5 οὗ Βοηϊ-δββϑη. 

(4) Τῇε Ηδῦτεν πὰς ἱπγουσπουΐ (οχοθρῖ οποθ ἰῃ ν. 3, δῃά ἴῃ ν. 9) ἴδε 

Ρίυγαὶ σέγεαμς, ΜὨΪοΠ 5 ρεπογα! ν Ὄχρ απο ἴο πιθαπ ἴῃ 6 ΝΙῈ πᾶ ἰἴΞ σϑπα]5 
Γεραγάθα ἃ5. Ὀγάποΐες (τ 15. 7, 18; 19,6; 37, 25), ἀπά 50 πᾶν Ὀὲ ἴακοι 45 πε 
ΏοΪῈ πιαθς οὗ Ερυρίίαηῃ τἰνοτ-νναΐοιο, Ξε 71 Αἴνον, τπαΐῖ 15, τς ΝΘ. ΤΠδ ρῥΐυγαὶ 
'ἶ5. ὈγΥ δ5οπιῈ δχρίαϊπθα δ5 αγρορέϊ βεαζίνε, πὰ ἃ5 βἰπηρὶν Ξξῷὸ δσ λῆμρ [ο΄ ποῖς οἡ 

Ῥς. 42,6, αἷἶθο 5. 24,, ψεγα Μοοαῖΐς, οΥ ποῦ δοσυγαῖεῖϊν γίσογο, Ξε Τῆς Οτεαῖ 

Εἴνεγ, Πα ἰ5, ἴῃ6. Οὐοθαπ, ψῃϊοῆ ννὰ5 ἱπιαρίποα 8ἃ5 ἃ ὑτοδα οἰγουϊαγ βἴγοδπι 

δποϊσγο ην τῆ6 αἰσκ οὐ ἴῃς ϑαγῖῃ ; 566. ἀῦονϑ, ῥ. τοῦ, Ϊ. 34.---. Η.] Τῇ ρυγαὶ 

ἰογπια οὗ ἴῃς Ἡδεῦτον ἰοχὶ σπου! ραγθαρ Ὀ6 σμδηροα ἴο οἰπροΐαγ. 
(5) Ῥοβϑιθὶν δὴ αἱϊυβίοη ἴο ἴῃε ἀειϊβοαρίίοηῃ οὐ ἴῃ6 Ἐρυρίίδῃ Κιηρβ; πΊοῦε 

ΡΓΟΌΔΟΪΥ δὴ δἰϊυβίοη ἴο {ποῖγ ρο σα] ρῥγεϊθηβίοηβ, απ πεῖν ἰαιἶυγε ἴο δοκπον)]- 
εἄρε τἢ6 ϑδυρτγεηδον οἵ ἴῃς Οοά οἵ Ιδσγαβὶ. [πὴ [15 τοραγά Ἐρυρὶ νὰ ἰκΚὰ 4]] 
(Π6 παίΐοης, Ὀιιΐ 5ὴ6 ννὰβ « σύοαΐ Ρονϑ, δῃα (Ππογείογα ἴο Ὅὃ6 ϑρϑοία!ν Πυπιθὶθά. 

Ἥπας {{, ἃ5 ἴῇ ν. ο, 15. ἃ πϑοθϑβαγῦῃ Ἂπηοηάδίοι ίογ ἴῃς σογπιρί Ηεῦτγον γηα 66 

726. 
(6) Το (μαϊάθαπ σοπαιϊεϑῖ οὐ Εσγρί; 566 Ῥοίον, ποῖδθ οἢ ν. 17. 
(7) 566 αὔονεθ, ποίες 2. Εργυρίὶ ρτονϑα υπίπιβιννουίῃνυ ἀραϊπδῖ ΘΑΓρΡΌΠ, Β. Ὁ. 

τι (15. 20), ϑοῃμηδοῆογ, Β. Ο. 7γο1 (ἡ 2 Κίηρβ 18,21), απά ΝΕΡΟυςσΠΔΠΠ6ΖΖΑΓ 

()εν. 37,5 8). 

(8) Οη ἴῃ «ψαζίηρ οὖ ὀγεαζίηρ οΥΓ ΤΔε ἠοΐμξ 566 ποΐβε. οὔ 21,6. 
(9) 7Πσάοί, τὰ ἴπ6 Ὄχίσγοπηθ πογίῃ ; δνέηχό (τηοάθγη ““ςυᾶρ οὐ “ξεμᾶρ; οἱ. 15. 

49.112), ἰῃ ἴῃς εχίγοπια βοιτῇ (1αἴ. 245 Ν.); Ομ, ἴῃς. σουπίτυν δοιῖῃ οἱ Ερυρϊῖ. 

σγεπο, ἴῇῆς ςπιεῖ εἰΐϊγ οὗ ἴῃ6. δοιτΠπογππιοδῖ ργονίηςα οὐ ἰὐΡΕΥ Ερυρῖ δπά 

ΟΥΠΊηΠ15 οὗ ἴῃς πιδὶ] οἴθαπιοῖς οὐ ἴπεὸ Τόν ΝιΪο, ἰσ οἰπλῖϊοα αἵ 1ῃΠ6 ΕἸγϑῖ 

(αίΐατγαςϊ, ορροϑιῖα ἴῃς ἰϑίαπά οὔ ΕἸθρπαπίίηθ, 730 πι]ὲ5 ἔτοπὶ ἴῃ Μραϊογγαπθδη. 
11 ννᾶ9 ἰἈΠΊΟΙΙ5, ἃ5 ΘΑΥΪν ἂ5 ἴπ6 χ᾽ ἀγπηαςῖν (αοιϊζ 2οοο Β. 6.}, ίοτ [5 ργδηϊΐε 
αυαύγῖος (ἤθπος ἴΠ6 παπὶς “γεέμη6). τ πιαϊπία! Πρ 4 σογίαϊη ἱπιρογίαδπος ὑπάθῦ 

(ἢς6 Ριοϊεπηὶος (332-- 30 Β. 6.) δαπά τῖΠ6 οπιαπβ (ἴῃ6 σατγίσαὶ ροοῖ ᾿νθπαὶ ννὰ5 

ὈδΔηϊπηθα το ἴἴ Ὁν Ποπλίαη, 81 -οὐ Α. Ὁ.), δηῃὰ νὰ ἴπ6 βϑαῖ οὗ «4 ὈΙ5Πορτῖς. 

Αἴἶὸγ ναγίοιις. πηιυϊδ!!οπθ οὗ ἰογίιπο ὑπάϑγ ἴπΠ6 Μοϑίοπια [ἴ τοδοῃοϑά, ὑπάοῦ Τυγκιϑῇ 

για, 115 ργθϑϑοηΐ οἴαίιϑ. [{ πὰ5 4 πιχοα ροριυϊαϊίοη (ΕἘ]Π4 πη, Νυδίδης, στεεῖϑ, 
Τιυγκ, δπὰ (ορῖίβϑ) οἵ ανοιιΐῖΐ ὅδοο, δηἋ, ἂἃ5. ἃ νναγ-ϑἰαϊΐοη οὔ ἴῃς ἴγαὰβς Ὀδίνθθη 

ἙἘργυρῖ απὰά πὸ δοιιάδη, ργοϑοηΐῖβ 4 ἰἰνοῖνγ ἀρρθάγδηςα. 
(το) Α τουπά πυροῦ, αρουΐϊ τπ6 ἀυτγαίϊϊοη οὗ ἃ σοπογαϊίοη. Τῆς αἰφρογβίοη 

ΔΩ τοϑίογδαίίοιι ἤθε βροΐκοη οἵ (νν. 12-- 14} ΠΕΝΘΥ ἴοοξκ ρΐίαςο, Ὀυαΐϊ ἘΕργρί, ρεῖ- 

ΤΠ ΠΘΠΓΥ οΟΥΡΗΪΘα (Β. α. 605) ὈΥ ΝοΡυσπαάποζΖΖζΖαγ (ν. 20), [611] δῇ δαϑν ὕγοὺ ἴο 

Οαπῦνδος (Β. Ο. 527), Δπα ννᾶὰβ πδνοῦ αἤογιναγάς ἃ ρσγθαῖ Ρονοῦ (τ ν. 15). Τῆς 

Ῥγορπεῖ᾽ 5 ρἰσοῖυγο οὗ [5 Πιΐαγε 15 δι ροῖαπο Υ σοτγοοῖ. [15 τῖναὶ, Βαδυίοπ, παὰ 

δι σσυ πη 6 α ἴο ἴπΠ6 Ῥογϑίδηβ οἰθνθη γϑαγς δαγίϊοῦ (8. Ο. 528). 

29 
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29,14-20,12 -οἰαϑεθ» (ἰοέεσ οκ δκξεβίε “θνϑονο-- 158 

(11) Δαιέλγος ἴα ὑρτοῦδοϊν ὕρρονγ Εργυρῖ, πεύα ρυΐϊ ίογ ἴῃς. ψῃοΐς ἰαπά ; Οσξεη. 
10,14; ἰ5. ΣΣ. 11; [6Γ. 44,1. 

(12) Κοπιϊπάϊπρ [νῊ οἵ 5γαθ}᾽ 5 γϑ ποθ οἡ Ἐρυρί, δῃά 50 ἰεδάϊηρ Ηϊηι ἴο 

Ὀυπίϑῃ ϑταοὶ; οἱ 21,23. 24. 

(13) Β. 6. 570, ντἴθη δἤοῦ {π6 αι τα οὗ ΝΕὈΙΤ Πα η6ΖΖατ᾽ 4 δἰϊειηρίὶ οἡ ΤΥτα 
(Β. ΟΠ. 58ς - 572), ἀπά ποῖα ᾿πϑογίθα ν ἤθη ἴΠ6 ρυόορἤῆθοῖος ογα οοἰϊεοεῖςα, Ὁγ ἴῃς 

Ρτορῃεῖ οὐὔ᾽ βδοπὶὲ οἴμοι εὐϊῖοσ. ὅ8ὃ66 ποΐα 8 οἡ ς. 26. Τῆς Κίηρ οἵ Βαργίοη 
ἰηναάςοα Εργυρὶ Β. Ὁ. σό8, οὔθ γϑδαῦ αδἴεγ ἴῃς ἀερορίίοη οὗ Ηορῆγα (Αρτς5) ὃν 
Αδῆπιοα (ΔΑΠπΊα515); 566 [6γ. 44,320; ΗἩδετσοά. 2, τ69, δηὰ {πὸ ἰηθογβίίοη οὗ Νεῦυ- 

σμδαάηεζΖζΖαγ, εἰϊοαὰ ὈὉνΥ ΘΟΗΒΑΆΌΕΕ, Ομηείογοε 7ιδογίῤίοης απα Ο7, 2, 5ο. 
(14) Ετοπὶ ἴῃ σοηῃδίδηϊ σαγγγίηρ οὗ Ὀυγάρης, ναὐίοῃβ, ἄζα. 

(15) Τπὸε δχργοϑϑίοηβ κα} ατσαν ἀξ τῶ μα6 (ν. 19) δῃάᾷ δεεαμδέ ἕδέγν 

τυγομρλέ Ὁ μὲ (ν. 20), Ὀοΐϊῃ ἰαοκίης ἴθ ἴῃς. Οτεοῖκ ΒΙΌΪ]6, ἄγ Ὀείζεσγ οπλῖῖεά. 

Τῆς ἢγοί 5 ἱπαρργοργδῖε Ὀθοδιθα ἴῃ6 ρδγαρτδρῇ τείε ποῖ ἴο ἀεδροτίφιοη, Ὀκὺῖ 
ἴο ϑροϊϊ)δίοη; τῇς βεςοπά, ἱπίεπαβα 45 δὴ ἘἼχραπαίίοη οὗ [νη 5. »τδοϊουβῃθϑβ ἴο 

ἃ ἰογοίρτη Κίπρ, 5 ποῖ ἴῃ ἴπ6 τπηποῦ οὗ ΕΖοκίεῖ, νῇο δοοορῖ ΝΕθυ σά 6ΖΖϑγ, 

νου Θχρίαπαίίοη, 45 [ἩνῊ 5 ἱποίγυμηθηῖ (τ αῦονο, Ὀ. οἱ, ]. 50). 
(16) Δνμαΐθνογ ἴῃς πιςίοτΥ οὗ ΝεθυςπδάηθζΖζαγ᾽ 5 δἴίδοῖκ οὐ Τυγα, ἴῃς τος], 

5 τ δἃ5 Ὀοοῖν 15 σοποογηθα, ννᾶ5 αἰβαρροϊπεπρ, δαηὰ Ἐργρὶ ἰ5 πονν ρίνεη Πίπὶ 

85 ζσοπιρεηϑαίίοη ; 5 ἱηναϑίοη οἱ Ερυρίῖ δρρεδαῖβξ ἴο πᾶνε Ὀδθη ϑιυσσθϑϑῇ!. 
(17) ϑυπῖροῖ οὗ ρονϑὺ (Μίς. 4,13; [,4π|. 2,3; 5. 132,17), ἀεογνεα ἰγοπὶ 

Βούηθα δηϊπιαΐὶβ; ἤπεῦε ἰϑγαθὶ᾽ 5 γοβίογαοη ἴο παῖϊϊοπδὶ ἱπάερεηήθποθ δπα ρῥτοϑ- 

ρΡεπΠῖν, ἴπουρῆῖ οὗ ΌὉγν ἴῃς Ρτγορμεῖ 45 ἀδϑιίηθα ἴο οσουγ ἴῃ ΠΙ5 ον [Π{πἰ]πΠ|6. 
ΎΠεῖα δθοπὶ5 ἴο Ὅδ ΠΟ τείδθγεῃσθ ἴο δὴ ἱπαϊνιάτιαὶ ἰεαάθγ; οἱ ποῖθ οἡ 37, 24. 

(18) ΕοΥ ἴπὸ ὠήζεγαηεέ 07 τῤεφελ (Ἰτῖ. οῤεηΐηρ 977 τεσ.) 566. 232, 22. 

ΠἸοίεα οκ Φβαρέέν 30. 

18 

21 

(1) Εργυρί δπά ποῦ 411|ὸ5 δηὰδ ἀδρεπάδποϊθς, ννῆο, ἰἴ πον (Β. ας. 587 --86) 30,3 

βοοπιθα σογίδίη, νοι ϑυσσαπι ἴο Βαῦγϊίοῃ.--- ΕΟΥΓ ἴῃ6 ἀὍαν Οὗ ΤΗΡΗ ΠΟΠΊΡΑΓΘ 
13,5. ἀπά ποῖθ οἡ Ϊἴ5. 2, 12. 

(2) 566 ποῖθ 7 οἡ Ἵπδρῖογ 27. Τῆς Ηθῦτον τεοδάς: μὰ αμπαὶ δέμέ αμαὶ 2 μα 
αμα αὐ δε “γαῤίαης απαᾶ Οὐμὸ αμα δε ϑδοης οὐ ἐδεέ δαμά ο7) δε δ εαρσμε.---αμδὰ 
δηα μέ νεῖθ ἀδθροπάθρθηςιες οὗ Εργρῖ; αἴζοσ ἴπ6 (411 οὗ ἴῃς (συξῃϊί (ΕἸΠΙορί4η) 
ἀν παν (αροιυῖ Β. ς. 650) Ῥϑαπιπιεῖςμις (Β. σ. 663 - 610) »νοἱ σοηίτγοϊ οὗ ἴπ6 ν Ποῖα 

οὗ τπὲ Οιϑῃς τογγιίογυ.--- λμα πλρῃϊ συρρεσῖ {πΠ6 1 γαϊαηῃ ((αγίαη) ΠΊΘΥΓσΘΠΑΓ65 
ΜΠῸ δὔοιϊΐ (ἢἰ5 {{π|δ ψογε Ὀτοιρῆῖ ἴο Ἐρσννρίῖ; δυῖ ἴΠ6 σοππεοοίίοη ροϊπῖβ ἴο (ἢ 
ΠΑΠΊῈὲ οὗ ἂῃῇ Ερυρίδη ρῥτγονίησθ, ἀπὰ νὰ ποιὰ ργοῦδῦϊν τοδὰ Διό,- Πἰῦγδῃβ, 

ὙΠ ο ἢ ἴθστπὶ ἴπ6 στεεκ ΒΙΌ]6 πόγὸ ἱπίγοάιςς5.---  Οη ἴπ6ὸ “γαῖα {πῦθς νηϊςῇ 
νΔηεγεα πραγ ἴπὸ Ἐργυρίίδη Ὀογάεγ οὐ τ Κιίῃρβ 10,15; 67. 25,20. 24.---(Οὐμὸ ἰ5 
Δ ὈΠΚΠΟΜῊ ΜΟΓα, ρογῆαρβ ἃ πισντηρ οὐ διό, οὔ, οὔ ἴπΠ6 ψνογάᾷ ίογ αὐ (Ηϑθδ. 
ο7ὴ.--α ΕῸΓ 16 ὑπ! η16 ΠΙρΡῚ ΌὉΪ]Ϊ6 ϑομς οὐ ἐδς λαμαά ΟΣ ἐδὲ δ εαρμε ψὰ οὈϊδιη Οὔεγε- 

ἐλίίες. ἃ ῬὨΠ 5 ΠΟ ρεορῖὶς (25,16; 2 ὅπ). 8,18), ΌΥ σπαπρίηρ οπο ἰοίῖογ δπὰ 

οπληρ (85 4 ρῖοβϑ) “ογηι5 ΟΥὙ “δὲ ἑαμά. δνὲ ἴπ5 ρεῖ ἃ ϑυςςσθϑϑίοηῃ οὗ ΠδΠ1ι65 

οχίοπάϊηρ ίγοη ἴπὸ στορίοη βοιῖἢ οὐ Ἐργυγρὶ ἴο ἴπῃ6 πογίμννοσῖ, αηά ἴπθηςε ἰηΐο 
ΑΞία. Τῇ ΡἢΠΙ βίης ἱεγγίογν ϑθεηβ ἴο παν Ὀδθη αἵ 1ῃ]5 {ἰπι6 μοϊὰ ὃν Εργρῖ; 
(ΩΓ [ετ. 47, 1.---ὄξ (Γοσῆραῦο {πὸ ᾿ἰσῖ οἵ παπιθβ ἴῃ 15. 66, 19. 

(3) 566 ποῖβ 9 οὔ Ἵδαρίοθγ 29. 

5 

6 

(4) Εηνογϑ ἡἰβραϊοῃεα ίγοπὶ Ερυρῖ ὃν σῃὶρ ὑὕρ {πε ΝΙ]Ὲ (566 ἴῃ6 ουὐἱ οὔ ῥ. 9 
158 Δηά ελ [5. 18,1. 2), ἤεγεὲ ἀδϑουθοα 85 βσβεηΐ Ὦν [ηνΗ, ννῆο ἱπῆιοῖς ἴῃ 6 ρυη- 

ἰσδῃπιοπὲ οἡ ἴπε απ. Α οἱρῃῖ σἤδηρε οἵ ἰοχὶ ρῖνος ἴπΠ6 γεδαϊπρ: σἝῦ κές- 
δορ ΟΣ “λα δ ρὸ γογίλ ἰο οἰγίξεο ὥγεαα (τ΄ 15. 18,2), νῃϊς ἢ 5 ρογιηοπῖ, Ὀύϊῖ 
οἴστς πὸ δαἀνδηΐαρε ονϑὺ (ΠῈ6 ργοϑοηΐ τοχῖ. 

(5) (οπιραγὸ ἴΠ6 ποῖθ οὔ 29,3 (ρ. 157,1. 17). 12 



159 -«ἰαθεθὰ» (Ἰοίεα οκ κεβίε ἀἰερρονιο. 40,132 --21 

(6) Τῆς τείθγεποθ ἴῃ ἴῃ6 Ηδῦτγεν ἴο (πε αἀοσϑίπιςςίοη οὗ ἴῃς ἰάο]β οἵ Ερυρί 40,13 
(οπιτιοὰ ἴῃ ἴπΠ6 ατεοκ ΒΙΌ]6) 15 ἱπιηργοῦδῦϊθ, σίποθ ἴΠ6 Ῥγορποῖ οἰβενῃογα ἴῃ 1ἢ 15 

βϑοίϊΐοῃ (ες. 29 - 32, δ! ἃ 50 ἴῃ 411] πὶ ἀδηιυποίαϊιοπβ οὐ ἰογείρῃ ΡΘΟρ 659) Πᾶ5 ἴῃ 

“ως. 

Ν" Ν᾿ ἢ Ὁ ο΄ ῳ νὴ ΕἿΣ δι 
5.) {ἢ 

τς τι - “ «-““5- 
[Ἴ . "αἱ πόσα 
Γ ᾿ - δι, ῳ 
᾿κ ῃ - -- αν ὁ 

ἙΟΥΡΤῚΙΑΝ 5ΗΙΡ. 

πη οἷν ἴπ6 σϑῆθγαὶ ρο σαὶ ἀπά το] ρίοιβ σἰϊπδῖίοη; 6 1πΠ|η1Κ5 οὗ Ερυρί δ5 
5. 8ΔΠ Θπούηοι5 ροΟΪ σαὶ Ῥοννοσ, παυρ ΕΠ τ ραγα 655 οἱ ΉνΗ δηά ἴϑγαθὶ. ΕῸΓ (ἢ 15 

γθάϑοῃ ἡπαρπαΐες οἵ ἴῃς. ατοοῖκ ΒΙΌΪ6 ἰς ἴο ὃ6 ρτγείοσγεα ἴο ἴπε Ηθῦτον ταοίς; ἴῃς 

σἤδηρε τοαιίγος ἴῃ6 ΟΠ βϑίοη' οὗ οπμθ ἰθῖῖοσ (οπα οἵ ἵνο δ᾽5). 

(7) Επυπιογαϊίοη οὗ ρῥγοπιηεηὶ Ερυρίίδη αἰδβίσγιοῖϊς δηᾶὰ οἰἴ]65 (νν. 14 - 18). 14 
αίγος, 866 ποΐβ 11 οὔ ς. 29.--- Ζοαρ (τεοῖκ 7 μπὶς, πιοάδγηῃ (5), Νυπι. 13,22, 

ΙΟ ρδῦ [,3,Κ6 Μϑηζαίϑθῃ (ωί ποία οἡ 5. 78, 12).--- 7 δόσς (ΗςΌ. Δ Νιὅ-,Ἴν»εδη), σαρίταὶ 

ΝΙΚΕ ΝΕΑΒΝ ΤΗΕΒΕΘ. 

οὗ ὕρρϑου Ερυρῖ.-- εημδίηε (ΗςΌ. .5[κ5), οὐ τῆς πουγϊπεαβίογη ἰγοηίογ.--- εριῤἧἠϊς 

(Ηεὺ. Δ »δρλ), σαρὶ ἴα] οὗ [νονεῦ Ερυρί (566 Νοῖθς οὐ ᾿ἰβαίδῃ, Ρ. 213, Νόο. 9).--- 
ϑγέηδ, 566 ποῖβ 9 οὔ ς. 29.-- Ο» (Οατεοῖκ 2 7εοῤοξ!ς) πραῦ Μειηρῃὶβ, πιοάθγη 2:»- 

λοις (' Εουπίαίη οὐ ἴΠ6 5π᾽), πϑαῦ (βῖγο.--- ϑικὀαςίίς (Ηςρ. "“)-δοσοίμ, Ἐμνρίῖ. 

15 Δαδαςί, “οι οἵ τῇς οσαί-οαάεβ Βαϑί ᾽), πιοάδγη 7:2: δασία πεὰὺ Ζαφάπτίφ.--: 
7Ζελαῤλπελές, εὐ. 2,16, ατοοῖκ Φαῤήμε, πιοάθγῃ 2έγοημοῆ, ἃ ίθνν τὸς σουτἢ- 
φαϑβῖ οἵ Ταηΐβ. 

(8) οά, ἰμϑϊθδαά οἵ ὀκγςξ οὔ ἐλὲ γοζε (34, 27) οἵ ἴῃς. Ἡδφῦτενν, πιιισῖ θ6 γοαά. 18 

(9) Τπὲ σαν ρἀϊογς αὐτὰ οἰἴ165.; 566 ν. 17 απά οὐ ποίβϑ. 37 δηά 4ξς οῃ ς. σὄ. 

20 (το) Α οσπιϑηϊπρ Ὀΐονν, 4 τείθγοποθ ροῦπαρ ἴο τῇς ἀἠείδραϊ οἵ Ηορῆτα (Β. α. 21 

587), [6Γ. 37,7, ΟΥ ῬΕΥΓΠΑΡ5 σΘΠΘΓΑΙΪΝν ἴο 1ῃΠ6 ονοτίῆτον οὗ Ερυρί. Τῆς Οτεεῖς 
ΒΙΌΪ6 85 αρήηρήδ, ἃ5 ἴῃ ν. 22. 

(11) ΜΝ. 21 δπὰ 22--26 ίούτπὶ ἴννο ρδγαρσδρῆβ, ρδᾶγαῖ] 8] ὕυῖϊ ἱπάεροπάρηϊς 
ΡΓΟΡΠΕοΙΘ5 οὗ ἴΠ6 ϑαπὶὲ ἰπϊπρ. 



30,22-31,3 --οὐαθε» (Ἰοίεα οἡ πεβίεἴ ζοερεοιο-. 16ο 

(12) Τῇε νογάς ἡμαΐ τολήελ ἴς εἰγοηρ απαὶ ἐλαέ τυλίσλ τας δγοξό αἵ ἃ 40, 22 

Βοῦρα! δαάϊτίοη, ἱπίγοάιςοα ἴο Ὀτγηρς ἴπε ργεαϊοϊίοη οὗ τη ἰπῖο δοοοζτὰ ν τῇ 

ν. 21, ΠΏ ννὰ5 ὑπαογθιοοα ἴο σαν {παὶ ομθ αὐὔπὶ ον παά Ὀθθη Ὀτοόκβϑη. 
(13) ὅ66ε ποῖθ 1ἴὸο οὔ Ἴσῃδρίοσ 29. 26 

(Ἰοέεδ ὁπ Φβαρέεν 31. 

(1) Τῆο νογὰ ἤθγε οπιηιῖῖθα 15, 'ἰθ ἴπΠε6 Ηδθῦτον, “9 ςγγία, ΜὮὨΪΟΠ ἰς, ἰῃ 1Π1|5 4Σ,3 

σοπηροϊζοη, οἱ οὗ ρίαορ, ἀπ πᾶν Ὧδε ἴπ6 σοττυρίίοη οὗ ἃ νογά ἔογ εξάαν' (566 

Νοῖθϑ. οὐ ἰϑαίδῃ, ἢ. 176, 1]. 37); ἃ βίοββ. [ἴ ἴ5 Ῥῃπαγαοῆ ψῆο ἰ5 σοπιραῖϑά ἴο ἃ 

Ππιϊσῃηῖν σράδαγ οὗ [ἘΡαποη. 

εαὐργγνίσλί ὃῳ ἢ. ΑΡρίεἴῖοι ἃ (ο. ἰη ἴδε ἴ᾽. 85. ο7, Δι" ηστίοα. 

ΓΕΠΑΒΚ ΟΕ ΓΕΒΑΝΟΝ. 

ΙΟ Τῆς ῦᾶποη σεάλγ (.41ὀϊος ἐεαάγμς οὐ Οραγμ Διδαμῖὴ ἰδ ἃ ἴαγρε δπά 
Ὀεδυτ] ἐνογργέθη ἴσας, ἢ πᾶῦτον ἰθάᾶνὸβ; [15 δεθαᾶς ἀγὸ ὑτοάιιςθα ἱπ ἰαγρα 
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βΒηαυαπιοθα σοηθα; ἴπΠ6 Πογϊζοηΐϊαϊ βδρύαν, νι ἢαΐ ὕὑρροὺ συγίασςθ, σῆονβ οδἴ ἃ 31 

αἰδίδησα “Κα ἃ ρίθθῃ σαύροῖ᾽ (ΜΙΠΕΚ). [ἴ ἀνοϊάς πιοῖϑὶ ρίαςθϑ, ργείοσγιην ἴῃ 6 

βίορθε οὗ ἴπς ἢ11}|5. ὙΤημθ ἢησ-ρταίπθα ψ ἢ] ννοοά, ψῆϊςἢ ἰ5 αι αἀἰβαγθης ἰγοπη 
16 τεάάϊθῃ νοοά οὗ ἴῃ6 Απηογίσδη Ἵσθάδγ ( μεμίῤεγες Κγρίμιαηπα)5 ἰ5 βαϊὰ ἴο Ὀ8 

ς ὑτοοί δἀραϊῃϑδί Ὀογηρ ἰπϑοςοῖς ; οἡ δοοοιῃηῖ οἵ ἰἴ5 αἀυγαΠγ 1 ννὰ5 πλιισῇ υ56α ίοΥ 

Ὀυϊαάϊΐπρ ρυζροβσος δηὰ ίοσ πηαϑσῖβ. Τῆς ἴγθα 15 ἱπαάϊρεηοιβ ἔγοπὶ Μοιιηΐῖ Τδυτγιϑ 
ἴο {ἴπ6 Ηἰπιαίαγαβ, δηαὰ ννὰ5 ἰογπιοῦὶν ανυπάδηϊς οἡ ἴπὸ 1 Θραποη δηὰ ἴῃς δαϊαδσθπηῖ 

ΓΆηργο5. Οπ Μοιιηῖ 1 Θθαηοη ΟἿΪΥ ἃ ίενν σῖονθβ πον τοπιαίη, οὔ νηϊοῃ τῃ6 
ΡὈΓΠοραὶ ἰ5 παῖ οἵ Βοϑῆου. Τἤοῖα αἴθ 9511} δοπὶθ ποῦϊβς ἴγθθϑ, όο, 70 δῃὰ 1:οὸ 

ῖο δεῖ πίρῃ. Μδηὴν οἵ ἴποπὶ δἵὸ ἀἰϊςῆριγεα Ὁγ ἴπ6 θαγθατγίϑπι οὐ νὶ᾽ϑίϊοτσ, απ [Π6 
ΠΟΠΊΌΟΓ ἰ5 ϑἴθδα ἢν αἰ πι} ΠΙ]5 Πρ. ὅϑοπὶθ οἱ ἴπ6 ἴγθεβ ἃ βιρροβεά ἴο 6 ποῖα 
([Π8ῃη 2οοο γϑδῖβ οἷά. ὙΤπογε ννοῖς ἀοιδῖ1655 ϑδογοα ἴγθος δπιοηρ ἴΠ6πΊ ἰπ δηοϊθηῖ 

ἔπιθϑ, Ὀυϊ ἴῃθ6τ6 ἰἴβΘ πο τείθγθηςσθ ἴο βδοῖϑα Ἵδάδις ἰῇ ΟἽ. ϑρβϑοϊπηθηβ οἵ ἴῃς ἴγθο 
86. πον στονίηρ ἰηῃ Επρίαπαά, ϑυΖζεογίαη, δηά οἴμπού ραᾶαγῖβ οἵ Εὐυτορθ. Οὗ 

15 Νοῖθς. οὔ ἰϑαίδῃ, Ὁ. 212, πο. 3 δῃά ἴπῃ6 [ΠΠ-ρᾶρσο {Ππ5ιγαῦοη ΠΣ. Ῥ. 72 οἵ 
Ῥχαδη5. 

(2) Τα οχργοϑϑίοῃ σμα ἃ «“Λααν ἐλίεξεοξ ἰῖα ποῖ δρργορτγίαϊε 45 ἃ ραζί οὗ ἃ 
ἴγθο; νὰ πηὶρῃϊ τοδὰ δέξε α Ἑ«ψαάν ἐλτεξοέ. 

(3) ΑἸϊυβίοη ἴο ἴῃ68 ΝΘ δπὰ ἰἴ5 σαπαὶς; ἴπθὸ τίνοσ ἰ5 ςδ᾽Ἱεὰ τῇς σδσεῤ᾿ (Ηςθῦ. 4 
20 ἐδλόνε, Οξεη. σ, 2) οὔ δοσοιηΐ οὗ [ἴ5 ρύθαῖ πΊαὰ85 οἱ νναΐθύ, οὔὐἠὈφοδιβα ἰΐ ννᾶϑ5 

ἐπ φ την 85 ἃ ρατί οὗ ἴπΠ6 οσϑδῃ, ἔγοπὶ ψῃϊοἢ τίνοῖβ νοα Πα ἴο βρτγίηρ (δι. 
8,γ; ο΄ δυῖ 4,18; Εχ. 20,4; αξεη. 7, 11). 

(4), Τῇε Ηθρῦτον μᾶ5 σδἡ ἐἔφδε ἔγεες οὔ ἐδλὸ Μεία, ἴῃ ΜὨϊσςἢ γόος ἰ5 ργοῦΌΪΥ 

δῇ ἰηφογίίοη ἴγοπι ἴπ6ὸ ποχὶ ϑϑηΐεποςα; ἴῃς ἐἀδοογίρτίοη 5 σοποογηθα δοϊοῖν ἢ 
25 ἴπ6 οπϑδ ἴγεϑ. 

(5) Α 5ἰδπάϊηρ ἤριγε (νν. 5.6) οὗ ροϊϊςαὶ! ργοαΐπμθθα; 566 Πλδῃ. 4,11. 12. 

Ιηοῖθδα οὔ (ἢεςῈ Ηδρδῦγοεν αὐ ἐδε Ὑπμαῆν παίΐοης (ἘΝ ργεαί ἴα ἱποογγθοῖ), [Π6 
Οτεοκ ΒΙΡΙς πα5 αὐ {ἠδ γεμέδίμας ο7 παδϊίοησ, Ὀυϊ αὐ 5 ποῖ ἜΑΡΡΙΟΡΠΤΟ, δῃηά ἃ 

β᾽ σπς σἤδηρα οἵ ἰοἰοτβ σίνος ἀοσ. 
20 (6) 566 Ἑομπαρίθυ 28, νεῖβα 13. 

(7) Τῇο Ηδθῦτγον ὀεαμέϊε 7 »ιασέ ἐξ (οπιῖοα ἰπῃ ἴῃ6 Οατοοῖκ ΒΙΌ]6) ἰ5. ουἵ 
οὗ Κεορίῃρ ψ ἢ ἴῃς οὐ]εοῖϊνα σπαγαςίοσ οὗ ἴῃ6 ἀφοογιριίοῃ. 

(8) Οη “Ξ παἿθη 566 ηοΐθϑ. οἡ 28,13. 14. 
(9) Τῇε εχργεβϑδίοη ποῖα οπι θὰ ἀραπάοῃς (πΠ6 ἤριγεο, δαπὰ ἱπίγοάσςθς {Π6 

45 Κίηρ ἴῃ Πῖ5 ονη ρϑίβοῃ; δῖ ἴἴ 15 οὔν!ουβὶν τῆς Ῥτγορῇῃεῖ᾽ 5 ἱπιθπίίοη ἴο πιαϊηϊδὶη 
(ες ἤρσυτο ἰηῖο ν. 14.- ὙΤΠ6 ονεογίῆγον ἰ5 ἀδϑοθεα 85 ραβδί; [6 ραγαργαρῇ, νν. 
109-17, ψγὰ5 ροῦπδρϑ ντιθη δῇογ ἴῃ 6 βυσοοϑϑίι ἱπναθίοη ὉγΥ ἴῃ6 Ομαϊάθαης (8. ςσ. 

568). 
(το) Αἡ ΝΡ Βεο ΕΙΣ δἷοσβϑ: τυἱεξεαδος σαπηοῖ Ὀ6 αἰηγίηεα οὗ ἃ ἴγϑο ; σγοῦδ 

40 ἀΐἕἔηε γογίδ 1ῖ56 τραγρίηαὶ ὄὀχραπδύοη οὗ ν. 12; δπὰ ἴπ6ὸ Ηεῦτγεν ἰοχὶ ἰϑ ἴῃ οἵποτγ 
Ῥοϊηῖβ ϑιιβρί ΟΊ ΟἹ 5. 

(11) πα παίΐοῃβ δχυϊίὶης ονοῦ (416 Ἐρσγυρὶ: Ὀἱγάς δπὰ Ὀεαβϑῖθ, ννῃϊοῆ 
(οὐ θεῖν δοιρῃΐ ἴΠ6 5Πο]ῖοσ οὐ ἴῃ6 ἴγερ, πονν (ν. 13) 5ἰῖ ἰῃ ἀΠυπΊρἢ οἡ 115 α!! η 
ἴηΚ. 

45 (12) Α ναγηΐϊηρ ἴο 411] παίϊΐοηβ ποῖ ἴο ρον ροαΐῖ, δίποα ἴΉνΗη ψ}}} τΠ θη 
ἀδβϑίγονυ ἴπθπὶ; οὐ 17,24; 5. 2,12-ι7ῷ. Τῇ υπάοιϊγιίηρς σοηνίοϊϊοη ἴῃ (8 

Ργορῃθιῦ 5 τηϊηὰ 5 {παῖ ρῦϑαΐ ἰογείρῃ παίΐοηβ, δἃ5 ἴπον ἀο ποῖ δοῖνβ ΙἩΝΗ, δε 
ΗΙΒ ἐποπλῖο5 δηα ἴῃ6 δπαδπ) θα οὗ ἰϑύαθὶ (Ὀυϊ (5 σοπορρίίομ, ἔοσ σογίαϊῃ γθάβοηδ, 
ἀϊά ποῖ ᾿ποϊυάς Βαδγίοη ; οἰ αὔονϑδ, ῥ. οἱ, 1. 49). Τῆς ρῥτορπεοῖὶς ἰπϑιίηςΐϊ ννὰ5 ἴτππι6 

50 ἰῃ 50 (αΥΓ δ5 οἵ «ἷ] ἴῃ 6 ρτϑαῖ γε ρίοηβ οὐ νεβθίθγσγη Αϑία δπᾶ οἵ Αἰίςα οἠἱν παῖ 
οὗ ἴϑγαϑὶ πα5 ϑιιγνίνοά, 

(123) Τῆς οπιϊῖεα εἷαυθα ἰ5. ἃ ρίοβα ὄὀχρίαπαϊογυ οὔ ἴπΠ6 δ᾽] υβίοπθ ἰπ ἴῃ 6 
οσοηῖοχί. Το γκμῖρλζν ομός αὐτὸ ἴγθεβϑ, δῃὰ ἴῃς Ὄχργεβδϑίοη (νης ἤθγα ἱπίογγυρίς 

[6 σοππροίίοη) 5 Ῥαγα 6] ἴο ἴῃ6 ρῥγϑοθαϊηρ ἑψαέ πὸ ἔγεές. . ἐχαΐδέ ἐλεριδείνες 

55 15» ἐλεῖν σἰαΐμγ. 

12 

14 
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(14) Ῥοϊτςα! ἀδοιγυςἴοη. ὙΠα ἴγθὸς αἵ ρειβοηϊδεαὰ (νι πουΐϊ ᾿ἰοβίηρ τΠοὶγ 
ΠΟΠαγαοῖοσ 845 ἴγ665), δηὰ δἵὸ σγοργεβθηϊθα δ5 ἀεδϑοθηαάϊηρ, δἱοὴρ ἢ ὨυπΊδη 
Ὀείηρϑ, ἴο 5Πθοϊ, ἴῃς. 2 οὐ ὁ μαεγινογία (Ὁ. τ63, 1]. 17). 

(15) Τῇθ. Νιῖα (566. ποῖθ 3), δἰδηάϊηρ ίογ Εργρῖ, πιουζγῃβ ἴῃπε (41] οἵ τῃς 
Κίηρ, δπὰ 411] ἴῃς ἴγθθ5 ἰαιηθηῖ ίογ 1ῃ15 οὔθ νηοῦ ννᾶ5 ρτοδῖθυ ἴῃ ὄνθῆ ἃ σθαάδλγ 

οἵ ᾿,οθαποη. ἴῃ ἴδΠ6 ταί οἵ ἴπ6 Ἑσπαρῖοσ δ᾽θροῦν δηὰ γϑϑὶ ν ὅγε πιϊηρ] θὰ. 
(16) Τῇε “ες οὐ" ξαάφη 5ἴαπα ἴον στεαῖ γιοῦ; οἷ ν. 9. 
(17) Οοπδοῖϊθαά Ὀδοαυβθα πο, ἴπὸ πηρῆϊν πιοηδίςῇ, ἰ5 ονοἤτονῃ; Ὀυϊ τΠ6Υ, 

᾿ς τίναϊς, αηὰ 411} ἢῖβ 411165 (ν. 17) 5141} αἷβϑο, Ἃ5. θῃθπηος οἵ ἴϑγδοὶ δῃηὰ [ΗΝΗ, 

Ρου5ἢ δπά γὸ ἄονπ ἴο ϑ5:6οῖ. Οὗ [ἰ5. 14,8--2οβ. [1ἴ ἰ5 οὈν!ου ιν ἴῃς [ΓΤ 65 οἱ ἴῃς 

ὈΡΡΘΓ φαγῖῃ (παΐ αὔὰ τείοιγοά ἴο, ποὶ (845 ἰῇ ἴῃς. Ηδῦτεν) οὗ ἴῃε }πἀεγιννοτά. 
(18) Τα ἴννο οἶ45565 οὗ ρείβοῃϑβ πιεπίὶοηδά ἴῃ νν. 17. 18, ἴῃ 6 υποϊγουπιοϊςϑοα 

δῃα ἴποθθ νῃο (4]} ἰῃ α6, πανα ἱπίογιοσυ ροβί!οπϑ ἰῃ ϑῃθοϊ, Ὀυϊ πο ραγισιυ τς 

Γεσρθοίίηρ [ΠΘΙΓ οἰϊυδίίοη ἀγὸ σίνεη (οὐ 32,18-- 32); ἰἴ 5. ΔρΡρΡΑΓΘΠΓΥ ἰδοκ οἵ 

το σίους Ὀυπαὶ ἴπδὶ Ὀτίηρβ τΠ5 πιϊδίογίυπο οὐ ἴποπ); 566 28,8 --τὸο; 5. 14,20, 

δηὰ οὐ ]άϑτκονν, δὶ. οὐ βαόγά. αμαᾶ .41557}7., ὈΡ. 512. 5σ81.6οἹ1. Τῆς ἀἰϊπιϊηοτοης 
οἵ ροβιοῃ 'ἰῃ 560] ἃ΄ὸὸ ϑοΠΟγΑΙΪ Ὀαβοα οὐ Θϑυν τγαηϊ δηά τἴυδὶ, ἴπΠ6 Κιίηρβ 
δηὰ γ»τϑοαῖΐ νδιτίοβ γοίδϊηἰηρ τΠοὶγ ρῥγθ-οποποΘ; ΟὨΪΥ ἰπ 5. 14,20 δπὰ ΕζΖοκ. 
342,22- 32 ἴπεγε 5 Ῥοβϑίθϊνυ ἴῃ βυρροβῦύοη οὗ 4 πιοῖαδὶ στουηάα,--- 8δ)ὴ δάνδηςε οἡ 
[Π6 οι ογ σοποορίοῃ. 

(19) Τῆς πιϑδηϊηρῖθθ5 ζόμς οὗ ἴα Ηρφῦτγον, Ὀείογα “ἔφ, 15 ἰδοκιίηρ ἴῃ ἴῃς 

Οτϑοῖκ ΒΙΌΪ]ε, δηὰ βῃοιϊὰ ὈςῈ οπιϊςα. ᾿νε 5ῃουϊά, ρεγῆδρϑ, τεδαὰ πεϑῖε δηά ἴῃ ν. 2 
αῦονε: ὡύλο εαρ εογηῥανγ τοί ἑλέε 

(Ἰοίεσ οχ Φβαρίέενς 32. 

(1) Τῆϊς ἀαΐα δοοογὰς Ὀδίοσ ἴπ8η ἴῃ Ηδοῦτγεν (υεί) ψ τἴπ6 ρῥτγεςοραϊΐϊηρ 48..1 

δηα (οἸ]ονηρ ἀαί65. 
(2) Οα, 29,3-5. Τῆς ογοςοῦϊ]ε ἰς ἰηογίοῦ ἴο ἴῃς Ἰἰοη ; ῬΠαγδοῦ {π|ηκ5 ἢ πι- 

561{ τῆς τϊρπιοϑὶ οἵ Κίηρϑ, Ὀυϊ ΠεῈ 15 οἠἷν ἃ ἰγουῦϊεβοπὶα κίηρ οὗ Εργρί. Τῆς 
Οτθοκ ΒΙΡ0]ς μᾶς ποῖ 1ῃϊ]|5 σοηῖγασί : ἐδοι αγί ὀέεεορε δἔἔξέ ἃ δἔοη οὔ ἐδέ μπαξίοης 
α»πα ας ἐδέ ἀγαρον μη δε 5“2α. Τῆς τοδαϊηρ δἰζεμοεί ἐλγοε ἰο α δπορ 07 ἐλὲ 
παΐοης (ΗςφΌ. Ο ποηῃ οΥΓ Δὲ παδίοηδ, ἕλοι αγί ἀδεέγογεα ) 56 ΟὈϊαϊπθαὰ Ὁν τῆς 
ἰπβογύοη οἵ ἴῃς ργεροϑβιίίοη δ δηὰ ἃ οἷϊρῃι σἤδηρε ἴῃ ἴῃ6 νογῦ. ΟἸΠΟΥ οπιοπάδ- 
[ἴ[οη5 ὑιοροβθά δῖΐε: “[] δἔἔοη οὔὟ ἐδε παδϊίοησ εοριές ὠῤορ ἔλεε, λον αγέ ἕλοι 

ὀγομρἠΐ ἔο παμρλὝ' οΥὐἦ Ἰὔἴοε ο ἐἤδέε, Ο "δαγαοῦ, ἀοῖν αγέ λοις ὀγομρλέ ἴο 
παμρἀξ' Τῆς »"οηδίερ ἰβ ἃ ὨιμρεῈ νναϊοτ-Ὀοασῖ, συπιροὶ οὗ Ερυρί ἴῃ ἴς. 51,9; οὐ 

[,Δπ|.4.,3; ]οῦ 7,12; σεδῃ. σ,21:. Ϊἴπ Εχ. ,9.10.12 (ἴ1πὸ πεῖν Ναγγαῖνο) ἴἴ 
Ϊ6Θ Ἀρραγθηῖ υπεὰ ἰοῦ ἴΠ6 δηϊπιαὶ ν ῃϊο ἢ ἴῃ ν. 15 (ἴῃ ἴῃς ᾿υάκις Ναγγαῖϊνε) 15 

οὶ σογῤοηί. Ἡδτε (πὰ ἴῃ 29,3 -- 6) ἴῃς μοί 5. ὉΥ βοπια ἰάθη ρα ἢ 

[πε πιγίπῃιοαὶ ἀγάροη οἵ 5. 27,1; 9. 74,13; [οὉ 7,12. Ῥοσβϑίθῖὶν (βαΐυγος οἵ 
(ῆ6. πιῇ οοϊογοα ἴπεὸ Ῥτορῃοῖ 5 ρισῖΐυγε, Ὀυὰϊ ἢ6 566 π|5 ἴο πᾶνε ἴῃς Ἐργρίίδη 
σΥοςσοα 6 ποῦς ἱπιπιοαϊ!αἰοῖν ἴῃ πιϊὶπ. ΟἹ αῦονϑ, ὑ. 157, 1. 4. 

(3) Τῇ οπιοπάφϊίοη ποϑέρς (ΗδεΡ. “σ“γέα»"5) 5 ϑἰπηρίθς δπάὰ γρῖνθοβϑ. 4 ροοὰ 
56η56; οἰ ]ΟΌ 4Σ, 12. 

4“: 

15 

16 

2 

(4) Εχρίαπαΐογσν ρίοβϑ, ἱπιθγργοίίϊπν ἴῃΠ6 μεζ (πὰ τἰρῃτ]γν) 845 πιοαηΐηρ (ἢ 3 
ἱπνδάϊηρ ρδϑορῖες; Ὀυϊ συςῇῃ ἱπίεγργοίδ!  ου ἄοθς ποῖ Ὀθίοηρ ἴῃ ἴῃς ἰοχῖ. 

(5) Τνο ἤρφιγες δἵε οπιρίογεα: ῥῃαγδοῦ (Ερυρὶ) 15 ἴῇῆε αδδά οτγοςοάϊο 4 
(νν. 3-6), )ηὰ τῃ6 Ἔχ πριπηθα Ἰυπιίπαγν οὐ ἤθανθη (7. 8), αἷοῃ ἢ ψΠὶοἢ 

50}, πΊοΟΟη, δπα σἴαγς αὐ ἀδγκοηφξα (Θο] ρ56. απ οἱοι 5). 

(6) ὥαγεαςς ἰς ᾿ἰϊογα!ν ῥμίγεδεόηο (Πα τ007}}.5). 5 
(γ) Τὰν ὀἠροά οἵ ἴπε Ἡεῦτγον 5. ἃ μ]οβ5 ὄχρίαπαίΐογτυ οἱ ομίβοιυ, αἀπὰ μό ἰο 6 

(οΥγ ομἹ) ἐδς τηΉομηήαϊρδ 15. ἃ βεγίρα! ἱπϑογίίοη ἔγοιη ἴΠ6 ργθσθαϊηρ νεῦβθ. 
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(8) “μπομησό (ΞΞ οῤγεαα δέ πεῖσς 07) 5 διηθηάαδίςοη οὗ ἴῃ6 Ηρθῦτεν ὀγίμρ, 
νος ἢ ρίνεϑ ΠΟ 56Π56. 

(9) ὅ66 ποῖς 12 ο ς. 3:. 

(το) ὅ66 ποῖβ 1ὸ οἡ ς. 29. 
(11) πίγουδ]οα ὃν ίοοϊ οὗ πιῆ οΥὐὖ Ὀφασῖ. ὙΤΠῈ Ηδφῦτον Π45 ἐδεῖνγ τυαΐξς 

απὰ ἐλοῖν εέγεανης, ἴῃς “λεῖν τοίογτιηρ ἴο Ερυρί. 
(12) Ὠίγροθ νοῦς δυηρ υϑ0α}ν Ὁγ ῥγοίεϑϑϊοηδὶ νναῖθῦβ, πὸ ψνοῦθ ογαϊ ΠΥ Ϊν 

ϑνοπΊθη; 6Γ. 9,17; Εςςϊ. 12,5 (ωλ ᾿άϑτεον, ε΄. οὔ δαδγί. αμπα «455 γν., Ὁ. 604, 

δηὰ αῦονθϑ, ὕ. 142 δῃὰ ποΐβδ. οὔ 24,17). Ηριορ, ΌΥ ἃ πε ρειβοηϊβοδίίοη, ἴΠ6 

Δ] γβ ατὰ ἴπ6 παίοηϑβ.--- Τθ ἰοχί 15 ἴῃ Ὀδά σοπαϊτίοῃ. 

(132) Α εδαγδοϊογιβς ρᾶϑϑαρο, οβδβοῖίϊνε Ὁγν ἰΐ5 τϑα  δϑπὶ δηὰ [15 γορεπτςοη οὗ 
Ὀἤγαβθβ. 

(14) ΤῊΙϊΚ ἀαῖς (ἴΚοη ἔγοπὶ ἴῃ 6 Οτεεῖς ΒΙΌ]6) (Οἱονν5 παΐυγαν οὐ 21,1; 32,1. 
(15) Ταῖ ἰ5, ελδαμέ ἐλεὶνγ ἀδδεξηξ,; 5586 νϑῖῦβε τό. 
(16) Τῆς παῖϊοηπβ πιϑηϊὶοηθα δἵ ἴποϑβα ψνὴῸὺ δἵ ἴο ὃς οοπαηϊοτθα ὃὉγ 

ΝΕΌυςσΠαάποζΖζαγ. 
(17) Το 4, τῆς κα εγενογίά, απὰ δάφοΐ αὔθ ϑυποπυπΊοιβ [6 ΓΠΊΒ. 
(18) ΜΠ 411] τῆν ργείθηβίους ἴποιι αὐὶ πὸ Ὀοῖζογ πη οἴπου παίϊομβ, δηά 

τιιϑῖ συθπις ἴο ἃ ίαϊα |{Ξὸ {ποῖτβ. 
Ιῃη νν. 19-:25 ἴπ6 Ηεοῦτον δηά ἴῃς στοαῖς ΒΙΌ]6 αἰ θον σγθαῖίν, ποῖῖποῦ ἰοχί 

Ὀεοίηρ Ξδοίαοεϊίοτν. 
᾿ς (19) ὅ66 ποῖδ 18 οὔ Ὁ. 32:1. ΤἼΘ οπι δα ἀχργοϑδίοη ἱπίογγυρίς ἴῃς αἰβοοῦγβθ. 

(20) Οἵ 5. 14,9. το. 

(21) πη ἴῆς στϑεῖς ΒΙΌΙ]6 ἰῃς δάάγεϑς οὗ ἴῃ 6 νναγγίοτβ ἴο Ερυρίὶ 15 85 (οἱϊονβ: 
Βε ἕλοις Ἱη ἐδλε αεῤίλ 9 ἐάὰε δῇέ! 70. τἄυλοῦε αγί ἐλοῖς δοῦν ἢ 2 εσεεπα ἀπά 
ἐΐο τᾷ ἐδάε μεϊγοαιρεδεα, αὐροηρ ἔλοδό τοῖο αγὸ οἰαΐρ τοίὰ ἐλ διυογά! 

(22) Αϑϑουτα (απὰ 8580 (πῃ6 οἴμοι ρβορῖθ5) ἰ5 ρειβοηϊῆθα (νν. 22. 23) 85 ἃ 

τποΐμεν (ἀμεόείγε55) ΟΥ Ργίησοθα ἱγὶπῷ οἵ 5: ἰὴρ ἰῇ 5ίδίθ, συττουπάθα Ὁν ΠοΓ 
να Κα οοηβ. Τῆς ρύανθϑ, ὈὉΥῪ 4 παίυτγαὶ ἰγδηβίθγθηοθ οὗ δαυτῃἷὶν σοηαϊίοηβ, ἀγα 
Γοργοϑοηϊθα 45 Ὀείηρ ἰπ ἴῃς πάδγννου ἃ. Ὅς εχίγοπηθ γορίοηβ οὐ [πε Ρὶϊ 
(5601), 45 ρίαςεϑβ οὗ ἰεαϑδί Ποῆου, ἂγα δϑϑίρῃβα ἴο σοπαιθγηρ, ἀεδῖπιςίίνε ρΘορῖὶςϑ. 
Τῆς Ῥγορῃοῖ ας οτἰϊογία αἴ ροῦπαρς (ΠΠΚὸ Παηῖθ᾽ 5) ρδυγΓΪΥ ρούβοηδὶ (παι οπδ]), 
ΡΑΥΌΪν πιογαὶ; τῃ6 παίίοηβ παῖ 6 ποῖα πΠαπι65 δῖε δηθηιίθα οἱ ϑδγϑϑὶ οἵ οὗ 
Βαυγίου, Ὀυΐϊ ργοῦραῦῖὶν ἢθ αἷδο ἀθθπὶβ παῖ ἴπον αὔθ ουϊθιάς (ῆ6 ραΐε οἵ ἴῃε 
ἴπια τγεϊ σίους δαπα πιοταὶ |ἰἰ6. Αϑϑυτα ννᾶὰβ σοπαηυεγεα Όν Βαῦγίοη δδοιϊΐ Β. σ. 6οδ. 

(23) Τῆς βοπίεποθ οὗ ν. 22, ποῦ οπλϊτοα, ἰ5 γτερθοη οἵ ραγί οὗ ν. 22. 
(24) Τῆς τορίοη ᾿γίηρ δαϑὶ οὗ ἴῃς Τοννεῦ Τίρτγβ. 1 ννὰ5 σοησυεγεα Ὁγ Αϑϑυτία 

αδοιυϊ ὅξο Β.σ., Ὀυϊ 566π|5 ἴοὸ πᾶνῈ Ὀεδοοπις ἱπάερεπάθηϊς οὐ ἴπε ἰδ]! οὐ πε 
Αϑϑουτδη δπιρίγε (αροιυΐ 6ο6 Β. 6.), )ἀηά ἴο πανε ὕδϑθη ἴῃ ΕΖεκὶθὶ]᾽ 5. {{π|ὸ Ὠοϑία ἴο 
Βαδγίοη; οἰ [6΄. 49,34-.29. [Τῆς “γεαΐ αρα ποὐόίε ἡςπαῤῥεν, παῖ 15, ἴῃς. σοη- 
΄]υογοῦ οὗ ΕἸαπὶ δηα 115 σαρίϊαὶ ϑυ5αᾳ, Κίηρ Αβϑιγθδηϊραὶ (669 -- 625 Β. 6.) Ρεορεα 

ϑαπηαγία νυν ΕΠαπλῖος, ϑυβίαπϑ, ὅς. (ΕΖγ. 4, το). ΤἼς ουϊοη Ρ. 164 τερτγοβϑθηΐβ (ἢ 6 
ΕἸαπιῖα (οΥ ϑιιϑδη) Ὀ45-το θοῦ ἴῃ τη6 σοῦρε οὗ Κυϊ-1-ΕἸτ απ, ἴῃ [Π6 ποι θαβίθγη 
ραγῖ οὗ ἴῃς ρἰαίη οἵ ΜΑϊ-Απιγ (5Ε οἵ ϑυ54, ἀαροιιῖ σοῦ Ε οὗ Οστεεηνῖςἢ) ἰη τῇς 

Ρογβίαηῃ ργονίπος οὗ Κηϊχίβίδη. Τῆς Ἰεησῖῃ οὗ 1Π1|5 τηοηυπηεηΐ 5 5. ἢ. 6 ἴῃ., δπά 

1πΠ6 Ποῖρῃιϊ ἀνϑύαροβ 4 ἢ. Τῆς αοοίση ἰ5 Ὀοϊά, δαπάὰ {πὸ Ἄχϑουίοη βοοά. ὍΤῇὲ 
ίαςοςβ. οἵ 4] ἴῃ ἤρσιιγεβ πᾶνε θη ριυγροβοῖν πη ]αϊθ. ὍὙΠπὲῈ ἰοηρ οὐπεοίίοτπι 
ἰπϑογιρίίοη ἱγανουθίην ἴῃ6 ἔρυτο ἰ5 ἰῇ 4 ρογίθοϊ οἴαίε οὗ ργοβεγνδίίΊοῃη. [1 15 
ντθη ἴῃ ἴῃ ΕἸαπιϊῖα (οὐ. ϑυβίαη) ἰαηριιαρο, ὑπο ἢ ἰ5 δῇ οἱἷάεγ ἰογτπὶ οἵ ἴῃς 
ἰάΐοπι οἵ ἴῃ 6 βϑοςοπά ϑρϑοῖθϑ οἵ ἴπὸ τ ]ΠἸηρτα] ΑΚΠΗςπιθηίδη ἱπϑογριϊοηβ αἱ Βοἢ!ϑίμη, 

ὅς. Τα ἀρρὶυτπαῖῖνε ἰδηριιαρε οἵ ΕἸαπὶ 15. πϑιῖποσ ϑοπητῖς ΠΟΥ Ατγυδῃ. 

Τις ρηποῖὶραὶ ἤρσυγε ἴῃ [Π15 τα] εῦ γοργοϑθηῖβ ἴπΠ6 ΕἸαπία Κίηρ ΤΑΚΏΚΗΙ- 
Κηι-Καυῖυγ, τ[ῃ6 σοὴ οὔ Κῆδηπι. Εὸγ ἴπ6 πιλιιδῖςδὶ ἱποιγαπιθηῖθ ἰπ [Π6 παπᾶς οἵ ἢ 6 

32,9 

8 Βακῇ 

21 

22 

23 
24 



412, 25-- 27 -αὐοϑεθα» (ἰοέεδ οἡ. ἔχεβίεί «Θροις-- 164 

ἴῆγεθ. ὈΡΡΟῚ ἤριυγεος οὐ ἴπ6 τὶρῃῖ, οί Νοῖθς οὐ ἴθ ῥϑαϊπιβ, Ρῃ. 226. 232, ἥρϑβ. Ὁ 22 
δηὰ φφ. Τῇ δηϊπιαὶ Ὀθποαίῃ της ἤριγε οὗ ἴῃς ΕἸαπιῖθ ΠΑΓΡΟΙ ἰ5 δῇ ἰδοχ, δηὰ 
ἴπ6 ἴῆγος ἢοδαβ. υπάϑν ἴῃ15 δηϊπηαὶ γαργοβοηΐ ποδάς οἱ [6 πιοιιῆοη οὐ. πιουπίαϊπ- 

βῆθορ. Βοηϊηά μεσ, ομα δῦονε {πὸ οἴμοι, αὐ ἴῆγεε δηϊπΊαῖὶς, τὰγηθαὰ ἀρομ {ΠΕῚΓ 

ς ὉΔοΚ5 δηά ργοόρδῦϊν ἀδθδά, ψῃϊοῆ ἀρρθαῦ ἴο τεργοβεηῖ νὰ Ὀοαγς (οτ, Ῥογῆαρϑ, 

(ῆ6. εαγοαϑϑθς οὗ ἴῃ6 [ἴἤγθα πιουῇοηβ) Ὀυΐϊ ἃ πισῃ πιυ|αϊο. ΤΠδ ἵννο πιθη 
Ὀεῖονν τῇ ἰθαάϊηρ δῇ δηϊπΊαΐ, ργοῦΟΪν ἃ Ὀυ]ΠἊὸοςῖκ, ἴο ἃ πλιβγοο- 5 Παρϑα αἰΐασ, 
ονθύ νης ἃ τπϊγὰ ἥρφιυτγε ὄχίθηαάς ἢἰβ παπᾶς. Οὐ ΘΑΥ͂ΓΕ ἰπ ἴπε Ττγαηβαοίίοης οὗ 

Ν ΔΝ 7, Νὰ δ Νὰ 
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δνδδειιι κὶ 

ΕἸ ΑΜΙΤῈ ΒΑΘ5Θ-ΚΕΙΙΕΕ ΟΕ ΚΟὶῚ,-[-ΕἸΕ ΑΝ. 

τ[ῃ6 ϑἰχίῃ σοηρτγοθς οὐ Οτεπία ἰςῖς (1ονάθη, 1885), Ραγί ἵἴ, βθοίίΐοῃ 1, ΡΡ. 649 -- 651 

10 (4 ἰγαπϑίαϊίοπ οὐ ἴῃς οἰποίίογπι ἱπϑουρίοη ἰ5 σίνοη 1ῤ14΄., ΤΡ. 681 --ὅ97 ἀπ Ρρ. 
ο5 ); Πιεύμάξου, 2᾽ “εγοῤοίο ὧδ ϑω56 (Ῥατγίϑ, 1888 --ο2); ΒΙΠΠΕΆΒΕΟΚ, ϑμ 5 

(1 ,εἰρΖίρ, 1893); ΔΝΕΙΘΘΒΑΓΗ ἴῃ ἴπε Ττγαηϑαδοίίοης οἵ ἴπΠ6 Εογαὶ ϑοςίεῖν οὗ ϑάχοῆν, 

ΝοΪ. 1:4, Νο. νὶ! (1 οἰ ρζΖίρ, 1894).---Ρ. Η.] 
(25) Νεῖβθ 25 ἰς. 4 ἀοιδὶοῖ, 4 τοροϊπίοη οὗ νοϑῦϑα 24. 25 

15 (26) Τῆς τορίοη ἱνίπρ που οὗ Αϑϑυγία απὰ Ὀεΐνθοη ἴπ6 (δερίδη δηα Βίδοκ 26 
5645, ἱπῃαριιοα ὃν 4 ποπιδάϊες ρϑορὶς (3 οσελὶ απὰα 7ϊδαγορῖ, Ἡθτοά. 3, 94), ν οηι 

ΕζΖϑίκιεὶ ὄχρθοίς ἴο ᾿ἱηναάς ἰϑγαοὶ; οὐ 38,2, δπά ποῖΐβ. οὔ 27, 13. 
(27) Τῆς μοί οὔ ἴῃῆε Ἡδῦτεν 5 οπιἰεα ἴῃ ἴῃ6 στοοκ Βι0]6. Τῇε ἰαϊίοσ 27 

οἶα5565 ἴῃ ζυα»᾽ΠΖΟὸοΥ5 ΟΥ̓ οὐαῖ (380 ΜῈ πιιϑδῖ γοδα ἰῃϑῖεδα οὗ πημεῖγομφρεςῖδοα ) νυὶτῃ 
20 ἴποβο πιεηϊὶοηρα ἰπ ν. 21. Τῆς Ηρθῦτονν απο ηρισηε5 Ὀεΐνθθη ἴπῸ6 ἵἴννο οἶα5565: 
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τό -“αϑερα (Ἰοέεα οα πεβίεἴ «κοηβιι.-.- 32,27 

ἢ τῃθ656 ίαπιοιιβ οἷά νναιτίογβ, Ὀυσθὰ ἴῃ {πΠΕῚΓ ἀγπιοσ, Μαεϑῆθοῦῃ-ΤΟΡα] 15 ποῖ 42 

ννοσίῃγ ἴο 16. 
(28) Οτ, τυ ἐδε λεγοές, ἐλεὲ λιεῤλῖίπηε ὁ οἷά ἔζης (ἀφη. 6,4), ἴο νῇοπι 

ἷπ ΔηὉῪ οα56 ἴῃε τείδφγεῃσθ ἤθῖθ ἰ5β. Τθθν ἄγ ἴπὸ πηνίῃιςαὶ δηα ἰορεπαάδγυ νναῦ- 

τίοῦγβ οὗ (οἰ κίογε, ᾿Κὸ Νιιηγοά, ΟἹ ραπηθϑῃ (ΙΖζάπραγ), Εἴδπα, δπὰ Ἡδργοιϊθς. δε 

ΕΠ ΤᾺ 
Ἶ ᾿ 

79 
2272 Ζ722399 7 

ΘΙ ΟΑΜΈΒΗ Β5ΤΒΑΝΟΙΙ͂ΝΟ Α ΜΙΟΝ, ΕἸᾺΑΝΚΕῸ ΒΥ ΜΙΝΟΘΟΕΡ ΗὐΜΑΝ-ΗΒΑΡΕΌ Β01.1.5. 

ἤανθ ἤθγα δηοῖμπευ ὀχαπιρίὶα οἵ ἴπθ οἷοβε τγοϊαϊίοη Ὀδίννθθη ΕΖοκὶο] 5 {ἰπ|ὲ δηὰ ἴῃς 

βίογίθβ ἰῇ θη. τις; οἱ Εζοκ. 28,13-15. [(οιηρᾶγα δϑρθοία ἷν ἴῃς ἀεβογιρίοη 
οἵ Ηδάδθϑβ ἰπ 4 ἤαριποπηῖ οἵ τῃ6 οὐποίίογπη ΟἸραπιθβῃ Ερὶς μετα Ἑδθᾶπὶ ἰ6 115 
ἢἰς (πεηα ΟἹ ραπθ5 ἢ: 251: 26 ἄομδε, Ο Μ»γ) “Ἰεμα, τὐλίεῖ 7 φπέεγεα, ἐλόγε αἰτυσί 
δε »μαδίογρ αμᾶά ἐδ »μαρίεΐαμ, αἰτυείέ ἐδ ῤγίεεί αμαᾶ {δε ῥγοῤλεί, ατυσέῤ ἐδέ 

αγιοῖμέονΣ ΟἿ {δὲ ἐρρηδέδς 
οὗ ἐής ργεαΐ ροαΐς, ατυεδές 

Είαμα, ατυεΐς Οἱν, ἄχς.; 

566 Οξο. ΘΜΙΤΗ, λας: 

ἄφαρ “εεομρέ οὐ Οδηοϑςῖς, 

εα. Α. Η. ϑαᾶάυσε (].οη- 
ἄοῃ, 1880), Ρ. 237; ΞΑΥΘΕ, 

ΗΙΡΡοτ ]1,οοῖυγες ἰοῦ 
1887, ἢ. 62; [ΕΚΕΜΙΑΒ, 

7: ἀμδαγ- Δ γοῦ (1,οὶρ- 
Ζὶρ, 1891), Ρ. 44. Εὸοτ 

ἴῃς Βαρυϊοηίαῃ Οἷἱἱρα- 

πΠΊΘΞἢ ορὶς δηά ἴπ6 Εἴδπα ΕΤΑΝΑ᾿ 5 ΕΠΙΟΗΤ. 
Ιεσϑηά, οἱ ̓ Αϑτκονν, Δ᾽]. 
ΟΥΓ Δαὀγέ. απα “44.͵55}7., ῬΡ. 467 -- 528. Οὐ {Π|π|πἰγαϊίοθ, ἴγοπι {πὸ ίαςαάβ οἵ (πε 

Ραΐδεοα. οὔ ϑαῖροῃ ἰπ ΚΙιουθαραά διὰ πον ἰπ ἴπΠ6 [ουνήο, τοργεϑθηῖ (ἢς 
ΒΑὈν]οηΐαη Ποῖο, ΟΠ ραπιθϑῆ, οἰγαηρ!πρ ἃ ἴοη. Εἰδπδ᾽5 ἢϊρῃὶ 15 ἤρυγεα οἡ ἃ 
Βαρυϊοηίαη 5641- οὐ] πη ἤθγ ἴῃ 1Π6 ροββοϑϑίοη οὗ 581ι- ΗξἼνευ ΡΕΕΚκ. Εἴαπα νὰβ 
(προ Όγ ἴπ6 Εαρίε ἴο πιουπῖ ἢ Πίπὶ ἴο ἴπὸ ἀννε] Πρ οὗ πε σοᾶβ ἱπ πε 

Πεάνθηβ. Τῆον ΗΥ 950 Πίρῃ παῖ ἴπὸ φαγῖῃ ἀρρϑαῖβ Κ ἃ θὰ ἴῃ «4 ναγάξη, δηά 
ἴῃς οσέαη (τ αὔονϑ, Ρ. τοῦ, 1. 34) κε ἃ τὰῦ. Βυῖ βιάδάξηϊν ἴπεν γα ἴπγοννη 
ἄοννῃ ίγοπι {πὸ Ἰοῖν τερίουϑ, απ Εἴδπα ἰ5 ὀγομφρἀ ἄοτυη ἐο δήάεοί, ἐο {δε νε 

γοοόϑδες Οὗ ἐΐς μὶῤ (15. 14,15; οἱ Εχοκ. 28, 16). Τῆς ἄορϑ ἱοοκίηρ ὑρ ἴο Εἴαδπα 

αηα ἴπ6 δϑαρὶθ σοιγεϑροπα ἴο ἴῃς. πον]ηρ ἄορ οὐ Οτοθκ τεργοβοηϊδιίίοηβ οὗ 

Οαδηνπηθάς.--- Ρ. Η.] 
(29) Τῆι νναγγίογτς νοῦ Ὀιγίοα. [πη ἴῃ6 ποχὶ οἶδιιθα ννὸ ὀχρϑοῖ πιεηίίοῃ οἵ 

ΒΟ0ΠῚΘ ρατί οὗ ἴπ6 αὐπιοῦ, δαπὰ ἴπΠὸ επηεπάδφιοη οἡϊἱοίας τὰν ὃς δοςορίβςα. [τ 15 

“1... 
σξ- “1 



32,28-38,4 -ααφεθαν (Ἰοίεα οα κεβίε πχολθθοι--- 166 

ἀιθςσυϊς ἴο υπάοτηθίαηα {πΠ6 οἰαϊθπηθηΐ οὗ ἴῃς Βροορινοα Τοχί, ἴπαι ἐλεῖγ ἱμίφμες 42 
ὥύεγὸ οπκ ἐλεῖγ ὀομες. ΔῈ σοδῃῇ Παγαϊγ δϑὰν [παῖ [Π6ῚΓ ον] ἀθθᾶς εἰυπηρ ἴο {ΠεΕὶγ 

Ὀοάϊε5, απάὰ ἀθορηνεοα {ποθπὶ οὗ δῖ Ὀιυγίαὶ δηά οἵ ποπούδοϊθ ῥἷδοθβ ἴῃ 5160]; ἰοῦ 
{Π|5 σοποθρίίοη ἰ5 ποῖ ἴῃ Κοορίηρ νἢ δποίθηΐ ἰάθας, δηὰ ἴπθθ6 νυ ΓΠΟΥ̓Β ΔρΡΡΘΑΓ 

5 ἴο ανα παᾶά Ποῃογδῦϊθ ρ͵δςθβ. 
(30) Τῇε δχργοϑϑίοη οὗ ἴῃς. Ηδρῦσγεν, ολαδί δ εγμδῆσξα, ἰ᾽α ὈγοῦϑΌϊν ἀουδίεϊ 28 

οὗ «λαδέ ἐφ αοτυ»,. 
(31) Τῆϊ5 νϑῖθθ ἀρρθδαῖβ ἴο ἱπίθσγιρί ἴπ6 δηυμηθγαῦοη οὗ ρϑορίθβ, οὐ οἶβϑ 

ἴο ογπι ἴῃ6 οἷοβα οἵ ἴπεὸ οτγίρίπαὶ ἰ5σῖ, Τῆς νογάϊηρ οὗὐ [6 ρδγαρταρῇβ οὐ 
ιῖιο Ζαο"»" απὰ τὴς. δογίλ αἰβοτθ ἴγσγοπὶ [ῃαἴ οὗ ἴῃ ρῥγεοβάϊηρ ραγαρταρῆβ, δηὰ 16 

ἰαϑῖ ἰΟἿΓ νϑῦβϑεβϑ οἵ [Π|5 σῃαρίθσ πᾶν 6 δὴ δἀαϊίίοη Ὁν ἴπ6 Ῥγορποῖ οὔ ὉΥ 50Πὶ6 
οἴπου ρϑβοη. ΝΜ... 28, ἃ5 Ἴσοποίιιϑίοη, νου τοϑιιπὶα τῆς αἴτγοοὶ δάάγοϑϑ οὗ ν. 19 

(ἐλομ), απιὰ νν. 21.322 νοιά ἰογπὶ ἃ ϑϑςοηα σοποϊυβίοη. [ ν. 28 6 τοραγάθὰα 
8ἃ5 ἃ 50γῦα] ἰπϑογίίοη δηάὰ νν. 29.30 85 οτὔἱρίπαὶ, ννὸ ΠΊΑΥ ϑίρροβθο ἴμαϊ ἴπ6 

15 ἀἰογθηΐς ἴοπα οὗ ἴποϑο ᾿ἰαϑδὲ ἰ5 ἀιὸ ἴο ἴῃς αἰβδγθηῖ ᾿ἰρῃϊ ἴθ νης Ἑάοπὶ δηά 
Ῥῃορηϊοίᾳ ννοῖε Ἰοοκθαὰ οὐ Ὁγν ΕζΖεκιοὶ: τῆυ5, ἴπΠ6 Ἔχργοϑϑίοη ὀέεαμδο ἔλον εαμδεα 

ΖΟΡΥΟΥ ΤΊΔΥ Ὦανα Ὀδοη οἠλ το Ὀδοδιδα ἴον νοῦ ποῖ τεραγάβδα 45 σοπαιϊιουίηρ 
δηα ἀοδίπιςςνα ΡρΘΟρΡΪΘ65. 

(32) Οὴ Ζαονε 586ὲ66 ποΐθ οὔ 25,12-14. Τῆς (ογπηὶς ξίηρ δῃὰά γίμεδ αἴ6 29 

20 βυποηγοις ἰῃ ΕΖΟΚΙΕΙ (ολ ποΐς 2 οη ς. 44). 
(33) Τῆθ τορίοη ἤογῃ οἱ Ραϊθϑηθ, ἴμαῖ ἰ5, Ῥῃοωηϊοία δηὰ ἴπ6 δαϊοϊηΐῃρ 30 

σουηίγες, ϑυγία, ὅζα. 
(34) Τῇο Ἡρθῦτον οὐζζὰ Ὀρίοτε δοἐαΐη ἴα ὈΘιοΥ οὐθαἀ (566 ν. 26), δ)ηά εξ 

ἔο 5 λα; 6 ἰἴ56 ἤθε τῃηθαηϊηρ 655, δηα 15 ἰδοκίηρ ἱπ ἴῃς. Οτοοκ ΒΙ016. Οη ἴα οἴπογ 
25 Πδηή, Ξκ'πος τῇς Ζιάοηΐαης (ΠΠκὸ ἴῃ6 Ἑάοηλῖῖοβ, ν. 29) ννϑῦθ ὑγοῦδοϊν οεἰγοιπιοϊ σα, 

, 6 5ῃουϊὰ ργοῦδοϊν ἰηϑοσῖ ὐὐά Ὀδίογε μηεῖϊγαιηοῖδοα. 
(35) Οοπιραᾶῖα ποῖβ 17 οὔ σῃδαρίογ 21. ΔΙ 

Πϊοέες οκ βαρέέτο 33 -- 39 

ϑδν» 
(Ἰοέέσ οὐ Φβαρέέν 88. 

30 (1) ΤῊϊΒ. ἱπιργοϑοῖνε ἀδβεγριίίοη οὗ ἴπΠ6ὸ Ργορηθῖ 5 πιοῦδὶ γοϑροηϑ ὈΠΠ Ὶ Ήν ἰοσπ5 22,1 
8 δρρτορτγίαϊβε ἱπιίγοάιυοιίίοη ἴο ἴπ6 ρἱοΐυγε οὗ ἴπ6 ταὶ ρ]οιϑὶν δηα πιογαὶν γεϑῖογοά 

ὈΘορίθ. [ἴ ἰ5 δὴ Ἔχραηβίοῃ οὗ 3,16-- 21, δῃά ἰ5. ἰπ ραγί ἰάθηϊτςοδὶ νἢ 18 (ν Πς ἢ, 
ποννανοῦ, ἀθαῖὶς οἷν νἱἢ [Π6 ρϑορ θ᾽ 5 γεβϑροῃβ Ὁ ΠΠ1γ}; [ἃ ἢ45 ΕΖΟΚΙΟ]᾽ 5. σπαγας- 
ἰογίϑτίς ἀριπάδηοθ οὗ γερεοηβ. ὙΠῸ ἤριυγο ἰ5 ἰακϑη ἔγοπιὶ ἴπΠ6 νναΐοῃἢ οἡ ἴῃς 

325 ν»ὰ.]}}5 οὗ ἃ εἰΐγ; οἱ [6γ. 6,17. Εογ ἴῇῆς. λορη οὗ ἴπῃ6 νναϊοπδη 566 Νοῖίδϑ οὔ ἴπ6 

Ρϑαΐπιβ, ἢ. 222 πα Ῥ. 220, ἷ. 22. 
(2) Τῆς «λα Ὦετο, πᾶ ἴῃ 5 πΊαγ ραβϑαρθθ τπγουρῃουϊ (Πἷ8 σπαρίοσγ, 4 

ΟΧΡΓΘ5565 [ΗΝΗ᾿ 5 αἀοϊοιτηϊηδίίοη ἴο ρυπίϑῃ ἴῃ 5 ΠΠΘΓ δηὰ αν ἴπθ τἱρῃϊεθουϑ. 
ὙΠῸ Ρτγορῆεὶ ἰ5 {πη κίηρ ποῖ οἵ ἴΠ6 οροτγαϊίίοη οὗ πδίιυγαϊ ἰανν (νϊοἢ Μοῦ] Ὀ6 

40 ἱπαϊςαῖθα Όν τυΐζ), Ὀυϊ οὗ ἴπ6 ΠὨινίης ΑΥΠ|]. 
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(3) Τῇο νοτγὰ εὐτεξεα ἰ6 τννῖςθ ἰῃ (5 νϑῦβθ ὈΠΗΘΟΘϑϑαΓΪΥ ἰηδογίθα ἰῇ ἴῃς 
Ηδϑθῦτσον. 

(4) Ῥηγϑίοδὶ ἀραΐϊῃ ἰβ πιραηῖ. Τῃς Ῥγορπαεῖ ἢᾶ5 ἴῃ πιά ἴπ6 σοπηηρ οΥϑὶ5 
ἤθη [ῃ6 νὶοκεοά νν}]] οὶ Ὀς «αἰϊοννεα ἴο δηΐθγ σϑδῆδαη νυν ἴΠ6 τοςιογεα ρθορῖςο; 

5. τ΄. 20, 38, ἀπά ϑδυςῇ ραϑϑᾶρθβ δα 6,8.9. 
(5) Ο' 24,232. Τῆς ρεορὶβ τϑοορηῖζε ἴῃς ίδοϊ τπαὶ (πεῖὶγ αἰσαςῖθτθ σοτηδ 

ἴτοπιὶ ἴΠποὶγ δν]] σοπάιπιοι, Ὀυϊ ἴΠΟΥ ἴθ ποὴς ἴπε 655 αἰἰβῃραγίεποα Ὁν {Π6ῚΓ Π115- 
[οὐῖυπος (εἶ [6τ. 14,7). Τα Ρτορποῦβ ἀδδίρη ἰ5α ἴο δησουγαρσα ἴπθηὶ ἴο τογαὶ 

εἤοτί δπά ἴο ἰδίῃ ἴπ νη. 
1ο (6) 1 νὰ5 {πεῖὶγ ονὴ ἔδυϊτ; ΙνῊ ἀδϑίσοα τπαὶ Ηἰἷ ρϑορὶς σῃουϊὰ ἵνα, θυ 

τ1ῃ6 ςοπάϊτίοη οὗ [{{ὸ ἰῇ ἴπΠ6 πὸνν παίΐϊοη νᾶ9 Πρῃϊθουθηθθα. ἘζΖακίοὶ γορϑαῖβ τς 
ἰάφα οἵ Απὶι. 5,24; ἴ5. σ,18-- 2ο, υῖϊ νι 4 ποῦο αἀείαδι δα κἰαϊθηθηϊ οὗ [Πε6 

πιοῖϑὶ αιρϑίίοη. Ηδρῖθρ, 45 ἴῃ ς. 1:8, ἢ6 τγϑίαχϑς πὶ. Ὀϊ ἴῃ θ55, δηα σῆον5 Κιηαϊν 

τορψατὰ ίογ [πε παϊϊοη᾽ 5 νοὶ ίαγα. 
15 (7η) Απ αϑϑοιτίοη οὐ ἴπ6 δὈϑοϊιυϊθηθθς οὗ ἴῃς τγοϊδτίίοη Ὀοῖννθθη οοπάιςῖ δηὰ 

δαῦίηἷγ ἀδϑίίην (νν. 12--16); 566 ποίθ5 Οὔ ς. 1:8. ΤἸΠδ Ροϑβϑ ΠΥ οὐ εὔδηρα οὗ 
ΠΠαγδοῖογ ἰ5 τοοορηϊζοά : ἃ ροοὰ πῃ πΊᾶν Ὀδοοπιθ 8, 4 Ὀαὰ πδῇ βοοά. 

(8) Τῆς Κεοοινοα Τοχῖ τορϑαῖβ δἔῴφς τυἱεξεα Ὀδρίοτγε γέξίογες ἐδῶ έξαιρε αἱ 
(ἢ6 Ὀδριπηηΐηρ οὗ ν. 15. 

20 (9) Τῃαῖ ἰ5, ργοβρθγοιυς δαγίηἷϊν [τ (τ [.δν. 18, 5) ἰ5 ραϊηβα ὃν ονϑάϊΐϊδηςθ 
ἴο ἴποβα6 5ἰαίιϊος ἴπΠε ἡδίπγε οἱ ννῃϊοῇ 5 ἱπαάϊςαϊθα ἴῃ ἴῆ6 ςοηίοχί. 

(το) Τῆς ρορυΐαγ ἴπθοῦν ννᾶβ {παῖ ἴπ6 πϑίίοηδὶ αθίῖν, ἊἼχϑγοϊϑίηρ ἃ ἰαχ τογαῖὶ 
ΟΥ ρεΐθγηδλὶ διϊποῦίν, νοιυὰ ονθοιίοοῖκ οἤξηςοβ ίογ ἴΠ6 δακε οὗ ραϑί ροοά ἽἼοῃ- 
ἀυςῖ, οΥ, οἡ ἴῃς οἴπογ παηΐ, δοϊϊῃρ 45. σγυ]οσ, νου] ρυιπϑἢ ρῥγοβθηΐ ον] ἴῃ αρίῖα 

25 οὗ τερϑθηΐβδηςθ. Τῆθ Ῥγορῃεῖ ρύεϑϑϑθς ἴῃς αἴγοημθοις πιοζαὶ νίενν, νης 85 ἵνο 
βδἰάθϑ: ΙΗΝΗ ν] ρυπϑἢ ρῥγοϑθηΐ ον] ἴῃ ορὶία οἱ ραϑβῖ ροοά, δπὰ ν}]}] γονναγά 
Ὀγθϑδοηΐ ροοὰ ἰῃ ορίϊε οὔ ραϑβῖ εν]. ἘζΖθκίθὶ ἰα ἰοοκίῃρ ἴο (6 {πἴυγα ἢὸν 
παϊίοη; ἢ6 ψυῖϑῆθς ἴο ροίβϑυδάς ἢὶβ ἰθ]] ον-οοὐυηίγυπίθη ἴο δραπάοῃ ἰάοϊαϊγν δηὰ 

᾿Π4}] δά οὐυκίοπις,᾽ δηὰ Ὀερίη ἃ πον [6 οὗ ορϑάϊοπεοθ. Τῆὰ5 πα τοασῆθς (Π6 ἰάθα 
320 οἵ ἱπάϊν ἄτα] Τεσροη 51 Ὀ1ΠἡἩν ποῖ Ὁ ἴῃ6 ρδΐῃ οἵ ϑβϑρθοιϊαῖνε τπουρῃῖ, Ὀυϊ τὨγουρἢ 

1ῃ6 ργαςῖιοδὶ πθοθϑϑ 65 οὗ ἴῃς 5ἰτπατίοη. 
(11) παϊνίά4] Γοϑροπβ ὉΠ, 85 ἴῃ ο. 1:8. 

(12) Φὐευρρέλ (80 ἴῃ ἴῇ8 ϑγυυίας Ψεγβϑίοη) ἱπϑίθδαα οὗ ἴῇ 6 ᾿ουεζλ οἵ τῇς 
Ηδροῦτγον. Τῇῆρδ εἰϊν νὰ ἴδκθη ἴῃ τῆς ἰοιγίῃ πιοηῖῆ οὗ [6 οἰθνθηίῃ γϑαγ (76γ. 

45 52,6), δηὰ 5]χ πιοηῖῃ ψουϊὰ Ὀ6 δἰλρῖθ {ἰπ|6 ἰοῦ ἃ Ππιρίνε ἴο γραοῦ Βαυγ]οηίΐδ. 
(13) 8866 3,26.22ώ. Ηἰ5 ρτγεάϊοϊϊοη πανίπρ Ὀδοη {6116 , ἢ6 οουἱά Ξρϑαῖκ 

ἢ τη6 μορο οἵ Ὀφίηρ ᾿ἰϑδϊθηθα ἴο, δηὰ ἴδ πον ροσθεάς ἴο ρῖθϑϑ ἤοπιθ ἢὶβ 
τοδοπίηρ. 

(14) Τῆς νναΞϑῖδά οἰἵγ δπά ἰδπά. 

40 (15) Αὐτγαῆαπὶ ἢὰ5 ἴῃ6 ρῥγοπιῖϑε οὗ ἴπθ6 ἰαπὰ ἴῃ Οξη. 15,7 (Ταὶς Δ το) 
δῃὰ σῇ, 8 (Ρτγίεϑίγ Δ ἴογ). 

(16) Τα ροριυΐαγ νίενν {παῖ ἴῆ6 παίϊοηαὶ ἀεἰῖγ᾽5 οἱ οὗ ἰαπά (ἃ. ΣΣ,, 24) ννᾶ5 
ἰηδεροπάσξης οὗ πιογαὶ Ἴσοηϑιἀδγαϊςοοηθ. Τῆδ ορροβίῖθ νῖενν ον (νν. 25 -- 29). 

(17) Ου ἴΠ6 ἀεῖαιϊ 5 ἰῇ νν. 25. 26 566 ηοΐθβ οἡ :8,6-8; οὐ 22,6-- 12. 
45 (18) ϑυρεγῆςϊαὶ, ποη-πιοῦαὶ αὐγοσὶῖγ. [ἴ ννὰβ ἴῆ6 οὐδίοπ] ἴο Ρ»Ὸ ἴο ἴδ6 

Ρτγορῇεῖ (τεραγάθα πιογεῖν ἃ5 ἃ 5667) ἴο δϑ87κ ἰοῦ (Π6 ἰαΐϊεδσὶ αἰνῖπθ πὸνν δῦουϊΐ 
σαγγοηῖ ὄνοηῖς (οὐ Αοςῖβ 1:7, 21). ΤῊΘ ρθορῖίβϑ, βἴδαπαϊπρ ἰῃ {πο ῚΓ ἀοοῦβ, ΟΥ οὐ 
ἴπΠ6 σοἴγθοῖς, Ὁν [ἴῃ6 νναῖ]ῖϊ οὔὐ [ΠθῖγΓ ἤουβθβ, πιδάθ ἴῃ6 Ῥυορῃοῖ δῃηα ἢϊβ. ννογάϑ 
ἴπΠ6 δυῦ]οεῖ οὗ σοβϑὶρ. [ ἀρρϑδαῖβ ἰῃαΐϊ πὶ ἀιιπιῦπεος αἰά ποῖ οχίεπα ἴο ῥγίναϊθ 

50 ςοϊῃηπιυηϊοσαίίοηβ; οὐ 8,1; 14,1. 

(19) Τῆς οχργθοϑίοηβ μέ 9 αμοΐέλορ (ν. 30) δῃὰ 2ηη2,»κ»71ἅψΛ 2εοῤίο (ν. 31) ἃῖδ 
Ρ͵ο5565. 

(20) Τπε Ηδῦτον ρους (ἃ νυτίηρ ἱπάπορα Ὁγ ἴῃς βϑαπιὲ ψογά ἴπ ἴῃ6 (οἷΐον- 

ἰῃρ νϑγβθ6) ἄοϑθϑβ ποῖ δυἱϊῖ ἴπ6 σοηῃποοίίΐοη 50 ψν} 681} ἃ5 ἴε Οτροκ μιδολοοάς. 

33,8 

20 

22 

24 

25 
30 

21 
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(21) Οἵ 5. 5,1, μὰ ἴῃς τ|6 οἵ Ρ5. 45. Τῆε ἰοπάηπρϑος οὐ ἴῃς δποϊθηῖβ ίοσ 44, 32 
Ἰονα-5οηρδ ἰ5 6 }}] Κπονη. Τῆς Ἐχργοϑϑίοη ΠΔῪ δ δἷςο τοπάθγοὰ δοψεῖν σοηρ. 

Τῆς ἱποιγαπιθηῖβ οἱ πηιιϑῖς νοῦ, ἴπΠ βδςῇ ο8565, σἴγιηροά, δυῖ τπεὶγ ραγίουϊαῦ 

ίοτπι ἰ5 ποῖ Κηονῃ; οἵ, ῃονενοῦ, ἴΠ6 Αρροπάϊχ ἴο ἴπεῈ Νοῖθος. οἡ Τῇθ Ῥϑδίπιβ, 

ς μεῖς ο7 ἐδὲ μείφομέ ἤεόγειυς, Ἔϑρθοῖα! ν ΡΡ. 222 ἢ. 

(Ἰοέέσ οἡ βαρέέν 34. 

(1) Ηεγε Ὀορίη ἴπ6 Ῥγορἤεοοῖθς οὗ Ῥγοπῖσα. 44,1 
(2) Τπε τε, Κίηρθ δηα οἴμοι; οὐ 6γ. 2,8; Ζεοῆ. σσ. Τῆς ἱπαϊοεϊπιεπί 2 

τεϊαῖεος ἴο ἴῃς ροϊςαὶ αἰτεσῖίοη οὗ παίίομαὶ αἤδίστθ. Ηον ἰαγ ἴῃ 6 ὑπῆδρρυ ςοη- 
1ο ἀπίοη οὗ τΠπηρβ ννὰς ἄπο ἴο ἴῃς ρο]τςαὶ (ΟἸΪγ οὐ ἴῃς Κίπρς δπᾶὰ ργίποθος νὰ 

Ὦᾶνὸ πον [{|6 πηθᾶης οὗ ιάριηρ ; οὐ 6. 28.: Α ρεῖϊν Κιηράοπι δὰ {π||6 
σἤδηςο δραϊηςί ἴῃ 6 γσγεραΐ Ρονσϑ. 

(3) Τῇε Ἡϑφοῦτον 89: ὁ ἔλεον, ἐο {δε εὀεῤλεγάς, 'ὰ νὨϊς ἢ τῆς σοσοηά εἶδιιςε 

ἰ5. πηαγρίηδὶ ὄχρίαπαίίοη οὗ ἴῃς ἢγϑϊ. 
15 (4) ΜΗ ἴῃ ἴῃς Οτοεκ ΒΙΡ]6, ᾿ἰποῖθδα οὗ μη ἴῃ ἴῆε Ηρθῦτγον, ᾿ς οὈνϊουπὶγ ἴπ6 3 

Ὀειῖοσ γοδαϊηρ. 
(5) νέῖβθες 3.4 ρῖνε ἃ ρεηϑίδαὶ ρἱοΐυσγε οὗ ἃ Ὀδὰ Ξῃπορποεσγά, γοργοϑθηϊηρ δά 

φονθογηηθηῖϊῖ ἰῇ ρσοπηοσαδὶ. ; 
(6) ΒΥ τῃϊονο5. 4 

20 (7) 7Τλ 4 ςἐγορρ ἰ5 βϑιιρρογίθα Όγ ν. 16, αηὰ ὃν ἴῃς Οτεοκ ΒΙΡ]6. 
(8) Τῆς Ὄδχργοϑοίοης μα τύεγὸ σεαϊεγεα (Θὰ οὗ ν. 5) ἀπά »»») ποεξ (ν Ὠϊς ἢ 5.6 

ἴῃ ἴ6 Ηεῦτον κϑἴδηας αἰΐϊεγ ὥὔεγέ τδεαΐξεγεα ν. 6) αἴὸ ρμίοβϑθς Οὐ ΘΙΤΌΠΘΟΙ 5 
Γεροιτοη. 

(9) νεῖϑθεβ 5-- 8 αἷϊυάς ἴο βυθ) υραῖίοη ἀπ οχὶΐϊθ. [ἀφ Ὀδοδπια {πΠ6 ναςϑαὶ 8 
25 οὗ Αϑϑουτία, Ερυρῖ, δαπὰ Βανγίοη, δηά νᾶ Ἔχροβϑά ἴο ἴῃε δἴζδεκβ οἵ Εάοηὶ δπά 

οἴποσ πε ρῃρθογηρ Ρεορΐίθ5. 

(το) Ὑπὸ ργϑβϑοηΐ ρονθγηπιθηῖ σῃποιϊὰ θὲ ἀδϑίγογθα; 566 21, 25 -- 27. Ιο 
(11) οιθος. 11-12 ἀδϑοογιῦς ἴῃς τοϑιογδοη οὐ ἴῃε6 παΐοῃ ἴο ϑπαδηῃ. Τῆς ἃ 

Γυοτ ργονίπρ ἱποοπιροζθηῖ, ΝῊ ΗϊπΊβοῖγ νν}}} ἱπίεγροβε ; 50, ἰαΐοσ, [5. 62, 5. 
30 [ὶ ννὰς ἴῃς οἱἀ-ΙΞγβθ 5 νον παῖ ἴῃς ἀεῖῖν ᾿ηϊογροβεα πιαϊηἷν πῃ Θηλογρϑης!θ5. 

(12) ἴπ ν. 12 ἴῃς Ξῃορῃεσγά ἰ5 ποῖ α»ηρόορηρ δὶς σὐσοῤ (5 ΑΝ πᾶς 11) φφαέ αγὲ 12 

σεαϊνογεά, πὰ ἐπ ἐδ ἀἄ(αν οΥΓ εἰσμαά αμπαᾶ ἀαγ ξηξδς ρίῖνοβ. ἴπε οςοδβδίοη οἵ ἴῃς 
ἀϊσρογθίοη, απά πιυϑὶ Ὀ6 ἵγαηθροβσεα δοςσογαϊηρὶν. 

(13) νῆδη ἴπθ ρϑορῖθ ἂὔὸ ἴῃ (αδπαδη, [ΝῊ Ηἰϊπηϑοῖ ν}}} δοῖ 45 ἃ ννῖϑε δηά 17 

245 ιισῖ τΤΌΪ]ΕΥ (νν. 14-- 19), ΒΌΡΡΙγπρ ἴῃε ναηῖς οὗ 41], δῃηα ὄβρθοῖα ! ν ἱπίεγροβίπηρν 

Ὀείνεθη ἴῃε τοἢ δηα ρον ογίυ οὗ ἴῃ6 ρεϑορὶθ οὔ ἴῃς. οπβ ἢαπᾶ δηᾶ ἴπε ροοῦ 

Δηπὰ ννεαῖϊ οὐ ἴπε οἴπογ; 566 22,6; |εγ. 34, 8-- 7 (τεΐίθασε οὗ Ηρργεν 9]ανθ5); 
7,5.6. )είρηϑθο οὗ ἴπθὸ Ροοῦ [85 αἷἶννανα Ὀδθη οπὸ οἵ ἴῃς ςοδιοεί πιποίίοης οὗ 
Γιιΐετς ᾿ῃ ἰαπᾶς ννῆεγε σοιιγίς οἵ ἶανν ἀγὸ ποῖ ργορϑῦὶν ογραηιζοά. 

40 (14) Α πεν Κίπρ οὗ ἴπε Ὠανιάϊς (απ ΐν, ἴο ἀϑοθηάᾶ ἴῃς τἤγοπθ οἡ πε γαίῃ 23 

οὗ ἴ[ῆ6 Θχο5 ἔτοπὶ Βαδγίοπία. Ὑπεὲ Ρτορῃεῖ Ἰἰοοκεα ἰοσ ἴῃς τεϑϊογαϊίοη οἵ 1ῖῃς 

ΠὨαντάϊς ἀγηασῖγ ; ἴῃ6 σοπάϊτοης, ποννθαιοσ, πηαάθ ἴΠ|5 ἱπηροϑϑιῦϊθ. 
(15) δνογϑῆιρ οἵ οἴπογ ἀθι 65 95Π4}} Ὀ6 δῇο] ϑῃςα. 24 

(16) Δνῆδη ἴθ σουπίγν ν 85 ἀδθβοϊαίθ, να Ὀθαςῖς ᾿πογθαβοί, 25 

45 (17). Ραϊεϑςπε ννὰς ἀδεροπηάθφηϊ ίοσ 115 (ΓΕ ΠΥ οπ ἴπε οἴαϊῖοα γαϊηβ ἴῃ διϊυπιη 26 

Δηα ϑργίηρ. 

(18) Το Ηορθῦτον οὗ ν. 26 τοαάς: “μα 7 τοῦδ ΛὍὉη7η ιαζὸ ἔλορε απαᾶ τυλαΐ ἴ5 αδομέ 

7,5»), ἀἐι[ιλϊ ἃ ὀϊσεοίηρ, αμπὰ 7 τοῖν φσομα ἀἄοτσπ ἐδὲ φσὐοισέῦ, ΜῈ Τίς δα 50} -- 5σλοῖσονς οἵ 
ὀϊεσίησ ἔλεγε «λα ὁφ. ἴπὰ ἴῃς. ατοοκ ΒΙΡΙ6 νὰ ππάᾶ: “1π᾿4 7 εὐὐἱδ φοί ἕλοηρε αἀδομέ 

ςο »,ν Ὑμομπέαϊη, αῃάὰά 7 τοὔἶὐ ργίτις γοῖς (τεαὰ {λφ) ἐδ γαΐη, ἃ γαϊμ ΟΥ̓ ὀέῥξδερρ. 

Τῆς Ἰαϊῖοσγ γεδάϊηρ ἰ5 ργείεγαν!ς, δηά ἴ5 ἤθγο δαορῖθα, ν ἢ οπὲ δαάπίοηῃ. 
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(19) Οὐ ποῖθ οἡ [,βν. 26,132. Ουγ ΠΠυδίγαϊοη γοργοϑθηῖς δὴ Οπθηΐαὶ γόκο 24, 27 

85 υδ6α ἰῃ ϑγτία. [11 σοπείϑῖβ οὗ ἃ Ἵοββριθςο (4-- ὁ) νῃϊοῇ ἰ5. ἰαϊὰ οἡ ἴῃ 6: πεςκϑ 
οὗ ἴπ6 οχϑθῆ, ἴπὸ “α)ηδ (11. ὀαγε5, ἴπ8ῖ 5, ἴπ6 ννοοάδη ἔογκβ 9) ὁποϊοβίηρ ἴῃ 6 
ΠΘΟΚΒ δηά ἰδϑδϊοπεά Ὀοῖονν Ὁν ἴῃποηρθ ΟΥὉ 

ς σογτάς (4). Τῇβ ροΐβε οὗ ἴῖἢ6 νϑῆϊοῖα. ἰ5 
ραϑϑεὰ (τγουρῇ ἴπΠ6 ἴοορ οὗ ἴῃε. τορὲ ἰῃ 
ἴῃς σοηῖγθ, Ὀοΐνθοη 7}, )ηα ἴῖἢ6 σῃοτί ϑῖϊςκ 
ἀ-πτ, τῆς ροϊηπῖ οὗ ἴῃς ἰοπριιε τγοϑιηρ αἵ σ΄ 
Ὀερίνθοη 6-- δ. 

(2ο) Το Ηβρφῦτγονν ὦ 2ῥαμίαξίον ο7 γέ- 
ποῖ (ἴμαῖ 15, ἃ ἰαηα ἰᾳπιοιιβ οσ ἰἴ5 ίε- 

{ΠῚ ν}) 15. ποῖ ργόθδῦϊε ; ἴῃς ἰο]] νην 5εη- ! ΟΕΒΙΕΝΤΑΙ, ΥΟΚΕ. 
ἴδεπος ἀεπιαηαᾶβ ἤοῦο ἃ βἰΠΊρ016 ὄχργθϑϑίοῃ οὗ 
(ϑγιΠΠγ, ἀπ {Π|5 ἰ5 ρίνθη ὈγΥ {πὸ Φέεμέαζίο ΟΥ̓ ῥέαεε ἴὰἔ ἴῃε Οατεεῖ ΒΙΌΪ]ς, 

15 ἴῃαίϊ ἰ5, οὗ ργοβρογιῖν, ἔγ {{1|Π655. 
(21) ΤΠοΥ νἹ]] ἢοῖ Ὀς ἰαιπίεα ἢ ἴῃς ἀδβοϊαϊοη δηά Ὀαγίθηηθϑα οἱ {πε 

ΪἸδληά ; 566 26, 13. 

(22) [ΉΝΗ, 845 αἰϊξίίποις ἰτοπ οἴμοι ἀδίτ65, ννὰ5 ἴΠ6 παίίομδὶ ἀεὶν οὐ ϑγαθῖ, 31 

8ἃ5 αἰξίίηςὶ ἰγοηὶ οἴου παίίΐοηβ. Τῆς οἷά οὐπαάθ ἰάθα 5, ποννθνεσ, σοησεϊνοα Ὁγ 

20 ΕΖοΚΙεΙ ἰπ 4 ὈὉτοδάθγ δηα πιούαῖ ἶν Πίρθοσ νναν. 
(23) Τπα Ηξεῦτον ἰοχῖ οὗ νν. 30. 321 ἰ5 ποῖ ἴῃ ροοά Ἴσοπάϊϊίοη; ἴῃ σἤδηροβ 

ΠοΙΘ πιαάς δῖο ϑδιιρροοίβα ραγιὶν Ὁν ἴῃ6 στγοοῖς ΒΙΌΪΘ, ραγῖν Ὁγ ἴῃς Ηφῦτγεν, [5610 

(ϊἸοίέσ οκ βαρίέν 35. 

(1) 5966 ποῖθ 9 οὔ ς. 25; Μουῃπῖ ὅ56ῖγ 15 ἴ6 παπὶα οἵ ἴῃ ςουηΐῖγν, Ἑάοπὶ 25,2 
25 οὗ ἴπ6 σουπίγυ δηὰ ἴῃ 6 ρβορῖίε (ἀρραγεηῖν «α'5οὸ οὗ α αἀειῖν, 2 ὅ84πη1:. 6, το). Τῆς 

ἀε]νογαπος οὗ ϑγαϑὶ ἰ5 ἴο Ὀ6 δεοςσοιῃρδηϊθα οὔ ργθοθαθα Ὀν ἴπῃ6 ἀδϑίγυςτοη οὗ 

ἰι5 Ὀϊογεϑὶ ἐπμθῖν. ΕῸΣΓ Θεῖγ 566 ἡμαᾶρες, Ὁ. 64, 1. 38. 

ΝΙΕῚΝ ΟΕ ΜΟΙ͂ΝΤ 5Ε1Ε. 

(2) {ὲ|6γὰΠ|ν, ιρισληηοξ οὐ ἐᾶεὲ ομά ἰῇαϊ ἰ5, ἴῆς. σαρίυτε οἵ [Θγυβαΐθπι, ἴΠ6 ς 
ΘηΠ οὗ πὸ εἰῖν ἀηᾶ οἵ {πε βίαῖα (7,2); οἱ Οδαά. το. τι. Τῇ ῥγόρῆθον ννᾶ5 

30 ἱπογείογε νη ΔΙ͂ΕΓ Β. Ο. 586. 

(3) ᾧἷΤῆε. οπρτῖρα ρῆγαθο 5 δῇ ἰπϑουτοπ γοπὶ ἴπ6 ἰδοῦ ρατῖ οἵ ἴπε νεῖβε. 6 

(4) Τπὲ λαφ! νοΐ λαίϊρα οἵ ἴ!ε Ἡεῦτονν σοηϊγασιοῖϊς ἴῃ6 σοηϊοχῖ; ἃ ϑἰπηρῖε 
σἤαησο, ϑυρροτῖθα Ὁν τῇς τεοκ ΒΙΌΙ6, σίνος αγί ρον οὐ 
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(5) Ερσυρί νᾶβ ἴο Ὀδ τγεϑϊογθα (δηὰᾶ, δοοογάϊηρ ἴο [6Γ. 49,6, Απιιοπ), Ὀυϊ 
ποῖ Εάἄοπι. Οὗ 5. 23,17. 18, ἀηα 566 ποῖθ 9 οὔ ς. 25 (αῦονθο, ῥ. 147). 

(6) Τπε πογίΐπογη δηά ϑουΐποση αἰνίϑίοης οἱ [ἰϑγαοὶ, ἤθε τοραγάρα 45 ἵἴνο 

ἀἰξιποῖ πδιοηβ. 
5 (7) ὅε6 48,35. Τῆς 501] οἵ Ιϑγϑεὶ ννᾶς βαςσεὰ ἴο ΪὮἩνη (2 Κίηρϑβ 5, 17), 

θυῖϊ Εάοπι, ἃ5 ἃ νουβῃρει οὗ δῃοΐίμποσγ ἀδιῖν (1 Κῆρ ΙΣ, 1. 2), ρα πο τεραγά 

ἴο 1ῃϊ5 (αςῖ. 
(8) Το νοτάς οπιιῖῖοα ἰτοπὶ ν. 14 δῖα ἃ ἀοιυδ]οῖ, δογ ν. 15. 

(9) Τῆς ρίεΐαγε οὗ ΪηΉνΗ ποῖα ρίνεη ἰ5 δηϊγοροπιογρῆϊς, παίοπδὶ, ποη-πηογαὶ ; 
Ιο ἴῃς. Ῥγορῃοῖ ἰ5 οατγίεἃ ἀνὰ ὉνΥ Πὶ5 δαῖγεα οὐ ΕἙάοπι, νῇῆϊο βϑϑθηὶς ἴο ι.5 ἴο 

Θχαρρογαῖθ ἴΠ6 ροννεὺ οἱ ἴπαϊ ρεορίε; Ὀυῖϊ αἵ ἴῃς πιοιηθηῖ, ἤθη [Θγυθαῖθπὶ ννᾶ5 

ὨΘΙρ[655, τῆς Εαοπρῖς ΠοΘΌ ΠΥ ννὰ5 ἀδορὶν (εἰἶϊ. 

(Ἰοέεα οκἡ βαρέέν 36. 

(1) 866 ποῖβ : οἢ ς. 6. 

15 (2) Τῇδ πιοιιηϊαϊη5 ννῆϊοἢ παά ἰοηρ Ὀδοη ἴῃς ροάς οἵ [Ιϑ5γδοεὶϊ. 
(3) ὅεε ν. 13. Τῇῆδα μναξίοης ατὲ Εάοπὶ δπὰ οἴου ποῖ θΟΓΚ. 
(4) 5686 ποῖθϑ οὔ ς. 35. Αἴϊογ ἴῃς (411 οὐ [Θγυβαΐίεπὶ (Β. σ. 586) ἴῃ6 πεὶρἢ- 

Ὀοτγΐπρ ρεορίος πορεβά ἴο νεῖ σἤῆαγες οἵ ἴῃς [ϑγαθ 5 ἢ τογπίογγυ. Τἤεβα ἰοσαὶ 
ϑδίγ!ίος ἀτὸ ἤθτο ἰγοδῖθα 845 ᾿ηνοϊνϊηρ ππαἀἀαπιοηῖΐδὶ γοϊρίουβ ἰγυτῇ. 

20 (5) ρεσόες 15 4 5ἰπιρῖίθ οπιοπάδιίίοη οἵ ἴῃς οὈνϊουπὶν σοττυρὶ Ἡδῦτγονν ψνογά 
(ΕΝ, εαετέ 1: οὐ), Μῃϊος ἀοθς ποῖ δοοογὰ νι τΠ6 ίδοῖσ, δηὰ ἰ5 δὴ ἱπδαρρζο- 

ῥΓίαῖθ ἰογπὶ οὗ ἘἼχργοϑϑίοῃ. 
(6) 5141] 6 ἀοβοϊαίθς δηα ἀδϑρίςθα. (γ) Οη ἴδε τγοίυγῃ ἔγοπὶ οχῆΐθ. 

(8) ΒΥ ννᾶΐῖ, ροϑίϊοηςς, ἰαπιπο, δηὰ νὰ Ῥεϑαςῖς (ολ 14,21; Κεν. 6, 8). 

25 ἴϑγδϑὶ 5}4}} Ὀ6 ρο σα! ν ̓ πάδρεπάδηϊ δηα βίγοηρ, δηα ϑοςῖα! ν ὈΓΟΒΡΘΓΟΊΙΒ. 

(9) ΤἼεοὶγ Ἰάἀοϊαίγυν (ν. 18).--- (τοὺ) Οη τῃ6 ὡρῤμγίέν 5866 ποίθϑ οὔ 7,19; 18, 6. 
(11) Τῆς ὀμοοά ἰ5 παῖ οἵ οἢ]44-5αςγῆςσθ, ροθαρθ αἷσο οἵ )αϊςῖαὶ πιυγάοτγ; 

566 1τΙό,36; 232,37; 22,4. 6. 

(12) Τῆς ἰηίογθηος νὰ ἴπαι [ΉΝΗ ννὰβ ποῖ δ0᾽]6 ἴο ργοΐοςϊ Ηἰβ5 ρϑορῖε, δηὰ 

340 Ν 45, ἱποτείογθ, ποῖ ἃ ἀδῖν ἰδὲ ἰἴ νὰ. νοσῖῃ ν 116 ἴὸ ψούβῃϊρ (566 20,9). Το 
τοπιονο 115 τοργοδοῦ ἔγοπὶ Ηἰπιϑοῖ (1Π6 ρῥγοίδηδιίςοη οὐ Ηἰ5 Ναπὶθ) δηὰ γναϊη 
ΠοηΟΥ δπιοηρ ἴπΠ6 παίίοης Ηδ γεϑίογος ἰϑγαϑὶ (νν. 21-- 22). ΤΠϊ5 νῖον οὗ ΪΗ ΝῊ 5 
δοοη πιϑὶ Ὀ6 ἴακοη ἴῃ ςοπηδοίίοη τ ΕΖοκιεὶ 5 σοηνίςοη ἴπαῖ τΠ6 {γι6 
ΜΟΙΓΞΠρ οὗ ἴπε6 σοὰ οἵ [Ι5γαρϑὶ σιγὰ ντἢ τ σόπογαὶ ροοάηρες οἵ 16. 

45 (13) ὅθε 20,41-44; Ὠδυϊ. 9,4-6; Απι. 3,2. Τα Ρτγορδεοῖ᾽ 5 σοποθρίίοῃ οἵ 

ἴη6 τεϊαϊίου Ὀεϊνθεοη ϑγαθ]ὶ δηὰ [5 ἀοά ννᾶ5 5ἰγεπιιοιιϑὶν πηογαὶ; αἰ που ρῆ, πᾶν, 

Ὀδοδιιθε ἴἴ νὰ Ηἰς ονη ρθορίθ, Ηξβ νοιυἹά οἰ γ ρυηιϑῇ ἰϊ5 οἷπ, Βυϊῖ Ηϊς 

Ναπὶθ ννὰβ ἱπβοραγαῦΥ σοπποοῖρα νὴ ἢ ἰ5γαρὶ, δηὰ ἴο {παῖ ίαςϊ ἴῃς παίίοη ονθὰ 

15 ργθϑογνδίοῃ. 

40 ΤῊ ἱρποιίησ οὐ ἴῃ6 παίϊοπῃ ἰ5 ποῖ ἰουπά ἴθ Ηοβεα, [εγοιηϊαῆ, δπά ἴῃς 

Θροοπά ᾿ϑαϊδῃ (ω Νοῖθς οἡ [ἰϑαίϊαῃ, ἢ. 209, ]. 17), ὑπὸ γεργοβθηῖ ἴΉΝΗ 845 δεῖίηρ 

οιξῖ οὗ ἴονε ἴο ἴπε6 ρεορίὶθς. Εοῦ Εζεκίεὶ τῆς σφηῖγαὶ ἰάθα ἴῃ τγο]ρίοη 5 βδογοά- 
Π655 --- οὗ σοά, Ρεορῖίς, Τοπιρίας, Εἰτααὶ --τ αὶ ρτποῖρίε οἵ [απ απιεοηῖδὶ ἱπιροτγίδηςε 

ἤδη στρ τν σοποεῖνοϑά. 
45 (14) Εχρκιθὶ Ιαγ ποῦ ϑἴγεβ. οὐ [ἩΝΗ 8 τεραγά ίογ Ηἰβ. Ναπιε (56εεῈ ν. 32) 

ἰῇδπη οὐ ἴπο ἰάεα οὗ ἃ οονοπαηὶ θεΐϊνοοη Ηἴπὶ δπᾶὰ ἴῃς ρεορὶς (οἱ |ετ. 31:, 

41-: 24). Τῆς Ῥγορἤεῖ 5. γεϑιἄθποθ ἴῃ ἃ ἰογεῖνπ ἰαπά, πα 5 Κεθη 86ῆβε οἵ ἴδε 

δοςίαὶ ἱπίθγιογιν οὐ πὶ. ρεορῖὶθς απᾶ σοπβοαιθηῖν οὗ {πε ὶγ παιοπαὶ ἀδθιῖγ, ννουἹά 
παῖυγα!ν ἰοδὰ ἢἴπὶ ἴο ἤοραᾳ (παῖ [ΝῊ νουϊά ἀεπιοηδίγαϊ Ηἰβ οἶαὶπιθ ἴο γοϑρθςεῖ 

50 ὃν 5οπιε κ“ἰγικΚιπρ οχμιθοη οὗ ρονὸσ. ΤΠςῈ Αϑονυτίαης δἀπὰ Βαθυ)])οπίαπε γεραγάθα 
[Ποῖγ ἀθῖτ]ο5 δἃ5 ΘΌΡΘΓΙΟΥ ἴο 41] οἴει, δπὰ ἘζΖεκίθὶ ργοῦδΌϊν Παά οσσεϑίοη ἴο 
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οὔβογνε 1ῃ15 Ὀο] οί. Οἱ ἴ5. 42 - 48, αῃὰ δβϑρϑοαῖν 48,11. ΤῊΣ Ργορμοῖ τᾶν 
ῬΟΓΠδρ5 δε υπάετοίοοα 85 πιρδηΐϊηρ ἰῃαῖ γανοῦθηοο ἔογ σοά, 85 ἴῃε τηογαὶ ἰάθβϑὶ, 
15 ἴῃη6. ἰουμηάκιοη οὗ ἴτε τοϊϊριοη. 

(15) [ἀοϊαίγ!θ5. 
ς (16) ἴἶὔξαγέ ἰ5 ἴῃηε ἴδε ἰοῦ ἴῃε νῇοϊα ἱηνναγά Ὀείηρ (ἰποϊιϊηρν τπουρῆϊ, 

(δ ηρ, δῃά νν}}}}, δηα ορίγιξ ῖ56. ργδοῖῦςσα! Υ συποηυπΊοιβ ἢ . Τῇ πεῖ ἀεαγέ 
ἰ5 ἴῆ6 αἰθροβιοη ἴο ννούβῃ!ρ ΙΗΝῊ δἷοῃμθ, δῃπὰ οὔδϑυ 411] Ηἰβ σοπιπιδπαπηθηίβ, 
πιοζαὶ δηᾶ τίϊυδὶ, δηὰ {Π|5 15 Ηἰβ οτύρ σδίγιέ (ν. 27), ἴπαῖ ἰ5, ἃ ϑρίγιϊ οὔ αἷβρο- 
βδἰοη ἰοσηθα Ὁγ Ηΐϊπι, δπὰ δεϊϊπρ 'π δοσογάδησε ψῇ Ηἰ5 ἀδπιαπάς (οί ποῖς 4 

ΙΟ ἴο ς. Σ1)ὴ. Τῆς ποαῖὶ οὐ ,Μεέελ ἰβθ οπα ἴπαὶϊ ἰ5 ἱπιργθϑϑὶ θα δηα ἀοςῖθ. Ηον [(ἢἰ5 
Ὧδνν αἰδπροπιίίίοη 1ἴ5 ἴο Ὀ6 ρὑτοάαιποεαὰ ἴῃ6 Ῥγορῃεῖ ἀοθβ ποῖ δᾶ; δε ρῥγοόῦδΌϊν 
{1πΠουρῃϊ οὐ ἰἴ 45 ἴῃς ἱπιπχοαάϊαῖοε ογθαϊϊδοη οὗ ἴηνη. Τῇ σοπορθρίίζοη, οὗ ἴῃς 
ἰηνναγά τγοοοηπδίγιςτςοη οὗ 4 παΐΐϊοῃη ἰ5 ρὑγοίουπα δηὰ ποῦΐθ, δηα ἰ5 ϑυρϑία παν 
᾿ἰἀθητίοαὶ ἢ πὰ ἰαῖογ (Νονν Τοβίδπιθητ) ἰάθα οἵ τορεηθγαίίοη. [{ ννὰβ ἰῇ ἃ 

15 βουΐ γε] ]Ζζεα ; ποῖ, 2ἃ5 ἴπε Ῥγορῆεῖ ἐχρεοίθα, ἴῃ ἃ πιοπιοηῖ, θυῖ ὉΥ ἃ ἰοῆρ ὑργοςθϑβ 
οὗ πιούδὶ {γαϊηϊηρ. 

(17) ἴῃ τῃ6 Ῥγορῃεοῖ 5 σοηοερίίοῃ οὈεβαϊθησες ἴο ΪΉΝῊ δπὰ παίϊοηδὶ ρῃγϑίςαὶ 
νν611- Θ᾽ 4ΓῸ ἱπϑοραγαῦϊν σοηηρςοίθά. 

(18) Οη ἴπ6 ἱρποῦηρ οὗ ἴῃ6 παίίοῃ ἴῃ σοπιραύθοη ἢ τη6 ἀϊνὶπε Ναηλα 
20 5866 ποῖβς οἥ ν. 22. [ἰ ἰ5 ἀουδῖῖ655 πιραηΐ 845 Ἴσοηβοϊδίίοη ἴο ἴῃ 6 ρεορίες νἤθη 

ἴῃς. Ῥγορῆοῖ ἄδοίαγεβ ἴπαῖ {ΠΕ ]γ ἀφ]νεζαησςα ἀοθς ποῖ ἀδρεηά οὐ τΠεὶγ ἀδβοσίϑ. 
(19) Οἡη ἴῃ6 σαγάξη οὐ Ξαάξη 5866 ἢοΐθ5 οἡ 28,13. 14. 

(20) Τῆς πιαηπί(οοίδιίοη οὗ ΝΗ 5 ρονεῦ ἴο ἴῃς παϊοῃς 15 ἴΠ6 σεϑίογαϊοη 
οὗ ἰῃς ἰαηά, ποῖ ἴπε ρυγιβορίίοη οὗ ἴπ6 ρϑορῖὶς (ν. 332), νῃ]οἢ 15 τεργαβθηϊθα ἃ5 

25 ἴῃε σοπαϊτίοη ΟΥ πδοθϑϑαῦν δοςσοπιραηϊπιοηΐ οὗ ἴπΠ6 γοϑίογαίίοη. Τῆς τοϑίογαϊο 

νου ]α ὍΘ 4 νἱϑῖῦ [6 πὰ ἱπιθ! ]ρῖθ]α ὄνθηῖ, απ νοιυϊὰ μαΐη Ηἰπὶ ρμίογν; πε 
πδΐυγαϊὶ σοηάϊ!Οἡ ννὰ5 οσβῆρ οὗ Ηἰπὶ δἱοῃβ. 

(21) ἴῃ «αἀάϊιίοη ἴο 4 ἔδγί ας ἰαπὰ {ποῦ 95Π41}} 6. 4 ηυπιογοιβ ρορι]δίίοῃ. 
Τὸ ἃ ρτίοδσι ἴῃς ρἱοΐυγε οὐ ἴῃ6 ρύϑαϊ [δϑιϊναῖὶς σαπὶα ἃ5 ἃ παίισγαΐ σοπΊραγΓίϑοῃ, 

320 ἤθη ἴῃς ΤοπιρΙο-οουτίς δηα (ἢ οἰγθοῖβ οἵ ἴπ6 εἰῖγν νοῦ οτονάδα νι δηϊπ,αΪϑ 

ἴο ὈῈ βτϑοῖ οἤεγθα πὰ ἴἤδη Ἰογουβὶν ἰδαςῖθα οὐ. Τῆηϊς ἀθειγοα σοηϑυπιπηαϊίοη ἰ5 
ἴο δε ναϊπεα ΌΥ ὑσγαυϑθῦ ἴο ΪἑηΉνηΗ;. Ηὄ ν}]] ρτασίοιιϑὶν ρογηλτ ἴϑγαθὶ ἴο εοπομέξ 
Ηἰπὶ (ν. 37), ἴπαϊ ἰ5, ἴο δδῖκ σοιηβοὶ ἰγσγοπὶ Ηἰπὶ δηὰ Ὅδρ ἴογ Ηἰ5 ὑἱδϑϑίηρ. 

(Ἰοίέα οκ βαρέεν 37. 

25 (1) ἴῃ νίϑίΊοη. ΤῊΣ ψοῖὰ ΜΡΗ οὗ ἴῃς Ηρῦτον ἰθ ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ ἃ σίοσθθ. δε 
5ῃο 1 ἃ ροτπαρα τεδᾶ: αμαὶ δε οδίγίξ σαγγίφα 7Ὁκ.,Ὲὸ ομέ αμπάα σέ γΜ6 χς.; οἱ. 2,2; 
4,12. 14. 

(2) 866 ᾿μαρίθι 3, νϑῦβϑθ 22. 

(3) Τῇε νσοΐες (οὐ σομρᾳ) οὔ ἴῃ Ηδθῦγονν ἰ5 ἃ βεγσιραὶ ᾿πϑουτοη νυ] ςἢ ᾿ηϊἴοτ- 

40 Πιρῖβ ἴῃς αἰδοοιΓδθ. 
(4) δγεαίᾷ (ΞΞ ορίγί) δὰ τοίμα τὸ ἴῃ ἰογπὶ ἰάθηϊῖίοαὶ ἴῃ Ἡδῦγενν 85 ἷἰπ 

ΠΊΔΩΥ Οἴποι ἰδηριιαρσοβ, Δηα ἴῃ ἴπ6 φαγίοϑῖ ἰάθας οἱ θη ἴῃθ ἴννο ἵπηρς ΜΈ γῸ 

ἰάἀδπίςαϊὶ; Ὀυϊ ἴτὴ6 Ὀγθαῖῃ οὗ πιδὴ ννᾶὰβ8 σοπορῖνοα ἴο ἢανθ Ὁδθῇ Ὀγθαῖπθα ἴῃ ὉΥ 

ἴῃς ἀειῖν, 45 ἴη ὅρη. 2,7. Τῆς ργοςθθ5 ἤεοσα ἰβ ἴῃ6 βαπὶ|6 δ5 ἰῃ (σηεϑίϑ. 
45 (5) Τε Ῥτγορῆεί ρῖνεβ ἴῃς ᾿ηϊογργοϊδίίοη οὐ ἴπῸ νϑίοη. Ηἰ5 οὔ]θοῖ ἤθῦθ, δ5 

'ἴπ {1πΠ6 ργθοράϊηρν Ἵσπαρίοθσ, ἰα ἴο ὁἐποουγασα ἴπε ἀδβροπάθηϊ οχίΐθθ. ὍΤΠῃδ πφίϊοη ἰ5 
ρΡΟΙ σα ΙΪν ἀραά --- αη ὁ ναὸ ἀραϊη} (ν. 3). Τῆῃθ δῆϑνεῦ ἴα ἴῃαῖ ΙΉΝῊ οσδη 

ΔΟσΟΙΊΡ 1580 [Π|5, νοῦ ἴἴ ἂἃ5 Ππαγὰ 85 γοϑιιβοιατίηρ αἀγν Ὅοπος; ἴῖῃ6 παίϊοῃ, [5 
Πδίϊομαὶ [6 τοννοα, 5}Π41}] γοῖσση ἴο (δηδαη (ν. 12). Τῆς σοηπποοίίϊοη Πεγὰ 

50 ἐχοϊυάθς ἃ τείθγθησθα ἴο ἴῇς ἰάθα οὗ ρεύβοπαὶ γοϑιυσγγοοῖοη. ὙΠῸ ἢἤγοὶϊ ὄχρτθϑο- 

βίοη οἱ ἴπαῖ ἰάδα ἱἰπ ἴῃς ΟἹὰ Τοςίαπιθηϊ ἰς ἰουπα ἴῃ ἴπ6 βοοοπα σδθηΐυγν Β. Οσ., 

ἰη ἴῃς Βοοῖϊςκ οἵ ᾿απίεὶ (12,2). ον 5 τπουρῃϊ πᾶν ἤᾶνεὸ ὈΘΘη πιθδηςΠΊ6Ὲ 
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στον ίης ἰοναγὰ ἰξ (45, ροβϑιθίγ, ἱπ 15. 26, 19, 45 οΥ 3 οσεηῖ. Β. 6.), υϊ ἴῃ 
{π|5 σμαρῖοσγ ἴπ6 Ῥγορῃεῖ᾽5. ονὴ νογάς δχοϊιάθ ᾿ἴ: ἢ6 Ιἀθηδες ἴῃ6 ἀοδα Ὀοπεβ 
ἢ ἢἷς ΠΙνίηρ σοΠΙΘΠΊρογαγες (νν. 11. 12). 

(6) 566 σδαρῖογ 32, νϑῦῖβε 1ο. 
(7) Τα ὄὌχργοϑϑίοη Ο »»»ν) 2εοῤέξ, ἰῃ νν. 12.113, 15 ἃ »͵οββ. 
(8) Τῇαϊ ἰ5, ἴμαϊ 1 δπὶ ἴῆς. σοΐά οἵ ἰϑγδοῖ, ννῆο ἰβ. αὐ᾽ϊθ ἴο τϑεοια Ηἰβ ρθορὶδε 

ἔγοπι ἴπ6 πιοσῖ ἀεβρογαῖς ϑίγαϊῖ5.--- Τῆς οῥὲγὴζ 5 ἰάδηϊοαὶ ψἢ ἴῃ6 ὀγεαΐ οἵὗ 
νι 9; [νη ν} ἰη56. ἢὸνν ρο ἶσα] 1ὰὸ ἱπῖο ἴπ6 πδῦοῃ, δηα γε - ες Δ Ὁ} 15} 1ἴ ἴῃ 

1 οννῃ ἰαπά. 

(9) Τῆς παΐοη ὑείηρ γοϑίογοα ἴο 115 ἰαπά, ἴῃ 6 ποχὶ {πἰηρ ἰ5 115 ρο  Πς δ] 
τἰηϊπορδίίοῃ. 

(1ο) [μἱς1Θγα}}Ὺ ὡσοοα,, τἰπαὶ ἰ5Ν, 4 δίεες οὔ τυοοά΄. Τῆς οἰρπίβοδηςοα οὗ ἴῃς 5υπι- 
ὈοΪΠοα] δεῖ ἰδ ποῖ [Π6 τοβϑίογαϊίοη οὗ ἴῃ6 μοποδίορίοαὶ οποῆθθα οὐ ἴῃε ἵνο 
Ὀταποῆος οὗ ἴπ6 παίϊίοη (ἰοῦ (15 πα πονϑὺ ςδαβθα ἴο δχίϑῖ), Ὀυῖ {ΠεὶΓ ροϊςα] 
Γευηίοη. 

(11) Τῆς ϑοιΐδογη Κίηράοπι, ἱποϊαΐην ραγῖς οἱ ϑιπῖθοῦ δηὰ Βοϑη)απιΐῃ. 

7γαεὶ νὰβ αἴ ἢγοὶ ἴΠ6 πδπιὲ οὗ ἴπ6 πογῖπογη στοὺρ οὗ {πΠῦε5 (2 ὅ384π|. 19, 40), 
ὉὈιυϊ Ἰαΐογ ςἰοοάα ίογ ἴῃ νψῃοῖΐο πδίίΐοη (1 ὅ84π)|. 12,132). Τῆς ἢτγϑίὶ οσσυγγεηςε οὗ 

1η6 πδπιθ 15. ἰῇ δὴ ἱπϑογιρίίοη οὗ Μοεγπηοίϊδῃ, ανουΐ 1300 Β. σ. (ῬΡΕΤΕΙΕ, οὑμρε. 
Μρυΐξιν, Μαν, 1ι89ρο6, ΜύτμτΕκ, 716 )πάαεῤεπάεμέ, Τἷἱγν 9, 1896; ΘΤΕΙΝΌΟΚΕΕ, ΖΑΤ 

ιό6,; Κένμς δβιδί. γείεγπαΐί,, }αἰν, 1896; ΘΡΙΕΘΈΓΒΕΚΟ, Ζείδελν. Δ ἄσγρέ ῥγ., 
1896; ΟΕΚΙΕΕΙΤΗ, ἢ ος. 5ος. διδί. ἀγελεζοίοσγν, Νον. 2, 1807), ἴῃ ννῃϊοῦ 1ἴ ἀρρθατγϑ 
ἴο ἀεοίσπαῖθ ἃ ἵἴπΌ6, οὐ στοῖρ οὗ {π|ῦος, ἀν] Πρ ἴῃ ἴπῈ σρηΐγε οὗ πογΐπογη 
Οαπδδη, ἱποιρῇ ἰἴ5 βἰσπιίβοδποθ 15 85 γεῖ υὑποεγίδίη. Ο(ομραγα Νοῖθς οἡ [υἀρεϑ, 

Ρ. 45, ͵. 4ο; Νοῖδς οη Ϊοϑῆπα, Ρ. 47, 1. 6. 
(12) Ϊ]οβθρῇ 5 ἤογὸ ἸΙάἀδητοδὶ νι ἘΡρἤγαϊπι, δπα κἴαπάς ίογ ἴπε Νογίῃογῃ 

Κιηρσάοπι, ἴῃ νῆϊο Ερῆηγαῖπι ννὰ5 ἴῃ6 σοπίγο Πρ ἰδὲ (566 Ηοβεα, 2α.55}»). 
Τῆς Ηεῦτγον ἰπϑογίς δε σοξ οὐ ῤλγαΐ»ε, ννῃϊςἢ 5ϑεπὴβ ἴῶ Ὀ6 ἃ ρΐοβϑ, κυρροϑῖεά 

Ὀν ν. 19. 
(13) ΤῇῆΘ οἴδιυϑε ανα Ἰμαζε ἐβδοα ομὸ σήεξ ἴα. ἃ ἀουδῖει οὗ τῆς (οἰ ονίηρς. 

(14) [υἀ4η᾿5. Τῆς Ηδρῦτον πᾶ5 »».,κ0,ὶ' ([1ἠηἡνη᾽ 5) λαμά, Ὀυῖϊ ἴῇῆς τεδαάϊηρ Δ1- 

(ϑερίυαρίηι, νυϊραῖθ) 15 Ὀεῖῖεσ, Ὀδοαιβε ἴἴ δοοογάς ψ τ τἴπΠ6 Ὄχργεϑϑίοη ἐμ 2 δὲ 
λαμπᾶ οὗ Εῤλγαΐ»κ» ἀπὰ νἢ ἴῃς [πάθδη Ππορεπιοην ἱηνοϊνεα ἰη ἴπε ᾿ανίαϊς Κίηρ 
(ν. 24). Αἱ τῃῖ5 {{π|ὲ 1πὸ ἰάφα οὗ ἴῃ6 ϑυργεπιδον οὗ [υἀΔἢ ννα9 παῖΐυγαϊὶ, ἰῆσε 
Ερηγαὶπὶ παὰ ἰοηρ σθαβθα ἴο ἢανα 8η ογρδηϊζεα οὌχίβίθηςε. 

(15) Τῆς ἀϊνιϑίοη ἱπῖο ἴννο Κἰησάοπιβ ἴῃ Ϊεγοθοδπι5 τ{ἰπ|6 δροιϊ Β. Ο. 933 (8 

γοίυση ἴο ἴῃ6 οἷά σοηπάϊτίοη ψῆϊοἢ Δα Ὀδθη τοι ρογαγὶν Ὀγοόκοη ὑρ Ὀν Ὠανιά 

δηα ϑοϊοπιοπ) ννᾶ5 ἱοοκθα Ἰροῦ 45 δὴ ὃν] ὃὉν ἴπ6 ἰαῖθυ Ρσορῃεοῖβ ; 566ὲ Απὶ. 9, ττ; 

Ησοϑβ. 3,5 (ἴθ. ρᾶϑϑαᾶρθϑ αἵ ὑγοῦδΟΪΥ ποῖ ἔγτοπι ἴῃς Ῥγορῃεῖς ἰπΠ Ποθε Βοοῖκϑς 

πον σἰδπα)ρ ; [εγ. 22, 5 --8. [π ίαςῖ, ἴἴ αἰἸπιιπϑῃθα [Π6 ρο τα] ροννοῦ οἵ πὸ 

Ρθορίοθ, πιηάογθα το ρίου5 πὑπιδοδίίοη, δαηὰ 10 σοηθγαὶ γεοϊαγαάθςα τη6 δάνδηςε οἵ 

16 παίοηδὶ 1π|{. 
(16) βαςζείϊαίηρς ᾽5 ἂῇ οπιθηάδϊίοη ἰοῦ ἴῃς ἱπαρργοργίαϊθ οτυσίηισ-ῥίαεες οἵ 

{πὸ Ηθῦτον,;, οἱ ΕΝ, πιαγρίη. 
(17) Τῆς Ῥσγορποῖ δϑοϑυπηθβ ἴπ6 σοηίϊπιδηςε οὗ ἴπεῈ ἀνπαϑῖν οἱ Ὠανιά, θυ κα 

5 ὈΠποογίδϊη ΨΠΕΙΠΟΓ ΟΥ ποῖ ἢδ6 πᾶς ἴπ πιϊπα ἀπ ραγίϊοι δι τε ργοϑοηΐαεινε οὗ 
τὴς. τόονὰϊ ἤουδθ. Τῃθ 5οη5 οἱ Ζεάθκιαῃ νοῦα οἰαίη (Β. α. 5σ86; “66 2 Κίηρξ 

25,7), Ὀ.ϊ οἴμοι πιοηιῦοῖς οὗ ἴπὸὶ Πανίάϊς απ ἶἷν ἀουδῖ]65ς γεπιαϊηθα (οἱ Ζεςῆ. 

4,14; 6,13; ΕζΖτὰᾷ ᾧσ, 8). 

(18) Τπαῖ ἴς, ἴῃῆς. το οὐ ἴῃη6 Πανίαϊς ἀνπαςῖνγ 95Π4}} Ὀ6 ρεγρεῖυα!. Τὴ “ον 
ἸΟῪ ἰ5 ἴο 6 ἴάκϑη ΠΠτ| γα ΠΥ; ἴῃ6 Ῥγορῃοῖ ὀχροςιςα τπΠ6 ρογροῖιαὶ οπάπγαποθ οἵ 

1η6 παίϊοη᾽ 5 ρο τς] 16. Ὑπὸ ἀισιποῖοπ Ὀοςινέθη ἴῃ6 πογίπεέγη πα ςουῖῃογη 

Ὀτγαησῃες οὐὁἨ ἴπὸ Κιηρσάοπι αἰσαρροαγοὰ αἴοσγ ἴῃς Εχιϊθ, τπουρῇ πὸ ανίάϊς 

ἀγπαϑῖγν ννὰς ποΐ τεϑίογρ ἃ. Οὐ ῥθς. 18,50; 122, 12. 
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(19) Τα σοπίοηϊ οἵ ἴῆς σονοηδηΐ (ἰηνοϊνίηρ ἴῃ6 Οὐ] ναϊίοη οὐ δαςῇ ραγίγ) 427,26 

5. βίνβη ἴῃ [Π6 (οἸ]οννηρ νϑῦβ65. 
(20) Τῆς Τοπιρὶς ννα5 πεϊὰ ἴο Ὀ6 ἴπ6 βρϑοῖϊαὶ ἀννε! σ- ας οὗ [νη (115 28 

Ππλ!δῖίοη ἰπ βσρᾶςσα ἰ5. 511} πιαϊπίαἰηβὰ Ὁγ Εχεκίοὶ, ποιν τ οϊαπάϊηρ ν᾽ 5. ἴθιη- 
5 Ῥούαῦν νἱϊπάγανναὶ, 8, 6), ἀπά Ηἰβ5 ργθβδθηος νου] παῖε ᾿ϑγαθὶ ϑδογοά, [Πδῖ 5, 

ἃ Ῥϑορΐθ δεῖ δραᾶῖΐ ἔγοπΊὶ οἴπετ ρϑορίθβ δῃά σγοβογνθα (οσ ἴηΠ6 ϑδρεοῖδὶ 056. δηᾶ 

ϑδογνίςθ οὗ Ϊηνη. Τῇϊβ ἰηΐθηθο παιοηδ ϊσπὶ ὈοΪοηροα ἴο ἴῃς {{π|65, απαὰ ἀοιυδῖ- 
[655 πιδῖθγιαὶἷν αἰἀδά, {{ τ ννὰβ ποῖ δρϑοϊυϊοῖὶν δϑϑθηταὶ ἴο, ἴῃς ἀδνεϊορηγοηΐῖ οἵ 
ἴςγδϑὶ᾽ 5. γα! ρίοη ; 1 νὰ5 οἱοβεῖὶν σοπηθοῖϊθα ννῇ ἴῃς 9γα 6} {15 ρόοννου οὗ το ρσίουβ 

10 οἵραηϊζαίίοῃ. 

(ΠἸοέέσ οκ Φβαρέέν 38. 

Ι͂ι νουϊά ὅ86οπὶ ἴμπαὶ ῆθη [ῖΠ6 ῥγορἤθϑοίες οὗ ος. 38.39 ννεῦα σοιῃροΞθοί, 

ἴῃς ϑογιῃΐίδης 511} πηεπαςθὰ ννεβίθγη Αϑία, δι δὴ αδἴίδοκ Ὁγ ἰῃθπὶ ἰ5 τεραγάβα 

Όν ΕΖοκΙοὶ 45 ποῖ νοῦν αἰδίδηῖ. Οὐ ποῖθ 6 Ῥεΐονν, δῃά ποῖβ 18 οἢ ς. 39. Ξ 
15 (1) Α πᾶπιθ, οἴμογννιβα ὑπκηονη, ροπαρα πιδάβ ὃν Εζοκίοὶ ἴτοπὶ Ἥαρορ 48,2 

Όν ἀτορρίπρ ἴῃ 6 ἰπῖτ|ὰ] συ] αῦθ, ννῃϊοῆ ἴῃ Ηθῦτονν πιρῃῖ ὃς 4 ργθῆχ ἀδθποίϊηρ 
2ίαες οὐ Τὶ ἰ5 μαγαάϊν ἴῇῆς 1 ,γάϊαη Ογρές (Αϑϑογῦ. Οσμρι)ὴ οὖ ἴῃῆες σαριε ΝΟ ἰ5 
οσοπηεξοῖοα νι ἢ [Π6 τορίοη βαϑὶ οἵ ἴῃ86 [ἃοννοσ Τί ρτβ, δίποα ἴπῸ ἰΙαπὰ Μαρορ [165 

(ἀγῖογ ποτῖῃ (5866. ποῖβς 4), πουγῇ ἰἰ5 Ἔχαςὶ ροβίοη 5 ποΐ Ἵθγίδίη. [ῖἢ τῃ6 

20 Νὲν Τοβίαπιοπί Αροσαΐνρβε (ον. 20,8) σορ ὈδοοπΊε5 ἃ ρθορῖίθ αἱοηρϑι ἄς οἵ 
Μαρορ. [ἴ 15 ποῖ εἶθασγ ψἣγ Οορ 15 ποῖ οδ᾽ δα Ῥγίπες οὗ Μαρορ. Τῆς τεοηάογίηρ 
εἰς 2γίνες οὐ “ἴεελεελ απᾶαὶ 7 μόαξ (ΑΝ, ἘΝΜῚ ἰ5. ποῖ ργοῦδθϊαο. 

(2) Τῃαῖ 15, ροῦπαρϑ, ἴπ6 ϑογιίῃΐδῃβ; 566 σξη. 10, 2. 

(3) Τῆε ργϑοεῖδε ροβιοη οὗ οδά ἰ5 ἀπκπονη (ἰΐϊ ἰ6. οσογίαϊηϊν ποῖ Βπ5514) ; 
25 ἃ ἰαπὰ άφξά, οὐ ἴθ ννεδΐθση Ῥογάθσ οὗ Εἶαπιὶ (ωΐ ποῖθ 24 οὔ ς. 32), ἰ8. πιθη- 

[ἰοπθὰ 'ἴπ ἴπ6 οὐποιοτγηι ἰῃβογὶρί οηβ. 
(4) Μοϑῆεοῆ απὰ Τυῦδὶ αὔθ ποῖ οὐ Αϑϑογυγία (οἷ ν. 15 ἀπά 39,2: ,γομ {δέ 

ἐχίγες Λίογίλ); 566 ποῖθ 12 οἢ ς. 27, δῃᾷ ποῖθ 26 οἢ Ὁ. 32. Οὐ σορ πά 

Μαρορ οἡ ἴπε πιοάϊθναὶ ψν ῃθ 61 -5 Προ πιὰρ ριυγοα αὔονθ, ὑ. 1οξδ. 

20 (5) Τα οχργθϑϑίοῃ οπλ θα ἰ5 ἱπαρργορτίαϊα Ὀδοδυδα ἰξ ἱηνοῖνοβ σοπιρυϊδίοῃ, 4 
ΜΜΏ16 οἰβεννῆογο {πγουρῆουϊ [15 βϑοιίίΊοη ὅσος δςοῖβ οἵ πὶβ οὐ ἔγεε ψ1}]; δηά 
{τ οσ, ἀμμρηιῖριο 6 που τηδαηίηρ ἴῃ (Πἰ σοπηροίίοη ; [6 ψογας πιᾶν δ ἃ 
πηϑρί δορὰ ρῖοϑβ οῇ 29,2]. Εζοεκίοι, Κηονὶπρ πὸ οἴπου ἰογπι ἀβ]6 Ἔπϑηιν, δητςὶ- 
ραΐθβ. οὔς πιοῖε οἴτιρρὶα ἰοῦ ἰϑγδοὶ, δῇ ἱπναϑίοη ὉΚΥ ἴπε65ε ἴθγγιῦ]6 ποπιαάβ, ἴἤθη 

85 νἱοΐογΥ δηα ὑπρτοκρϑη ρθᾶς6.--- ΕΟΥ λοοξςς ἦε ἐδς 7ατῦς 566 ποῖθ οὔ 19,9. 
(6) Τηοτα ἰ5 πο ποῖϊςθ, ἰπ ἴῃ 6 ΟΤ οἵ εἰβδενῆθγο, οὗ ϑδυςῆ δὴ ἰηνδϑδίοη οἵ 

Ιϑγδϑὶ ἰῃ οὐ αἴζογ [5 {ἰπ|ῤθ| Ετοπὶ ἴπ656 ποπιδαάϊς ρβορὶθς δὴ ἰγγυρίίοη ννὰ5 αἵ 
ΔΩΥ {ΠπΠ|Ὶ6 ροβϑίθίςε,; 586ὲ6ς ΗἩεογοάοίιβ᾽ δοοουηΐ (1, 73. 103 - 106) οἵ τῇς ἱπναβίοπβ οἵ 
γνεβίοσῃ Αϑίᾳ ὈὉν ἴμε ϑονιπίδηβ, ννῃϊσςἢ ἢ ρυΐβ ἰπ τηἰ5 ρογοά (οἱ [6τ Σ᾿, 15; 6, 22). 

40 (7) Οὐ τπεθὲ παπιεβ πὸ ϑαἰϑίδοείογνυῃ Ὄχρίδηδίίοη 85 Ὀθεη ψίνεη. Α8 Οορ ς 
ἌΡΡΘΑΙΒ ἴο Γοργοϑοηῖ ἴῃ6 τερίοη ἱγίπρ δου οὐ (6 δαϑίεσῃ Ὄχίγοπην οἵ 16 
(αϑρίδη ὅεᾳ (,)9}{πελφελ, Τμόα!, Τοραγηπαΐ; 566. ἀῇονϑ, 1]. 272), ἴπε ποηιὸ οἵ ἴῃε 

ϑουτῃίδη Ὠογάρϑ, [656 4165 πηρῃῖ Ὀ6 Ἔχρεοϊθα ἴο ὈὉ6 βοπιονποζε πῃ τΠ15 γοσίοη. 
Βαϊ πο 54ε[ἰ5Ξἰαοΐογν σϑορσγδαρῃίοδὶ ἰἀδηςβοβριίίοη οἵ ἴπδπὶ οΐξειβ 1156]1{ἰ 

45 Τῆς τοπάοστίηρ Δργεία ἴου ηγας ἴα νϑῦν ἀοιδῖι!. [τ 5 ποῖ οἶθαγ παῖ {Π6 
Αϑϑυγίδηβ δηὦ ΒαθυἹοπίδης ννεῦε δοαυαδϊηῖεα, Ὀείογο ἴπῈ {τἰπὸ οὗ Ἀγ Ηγϑ- 
ἰϑρῖ5 (Β. Ὁ. 521 - 486), ἢ τπ6 Κιηράοπι νος ἢ ννε οδ]ὶ Ῥεγϑῖα. ὙΠῸ οὐποίίοτπι 
τηδίοσίαὶ Ὀθαγίηρ οὐ [Π|5 ροϊπὶ ἰ5 οοἱθεῖρα Ὁγν ΘΟηβάῦξεε (ΚΟΕ, ρρ. τόρ ΕΠ), 
ΜὯΟ ςοποϊυιάθα ἴπαὶ 6 δγενα (}αγεμασῖ, δαγομα) ἴῃ ἴῃ ἱπβοηρίοης οὗ 

50 ΘἢΠαἰπΊαπθϑοῦ ΓἹΝ΄. (Β. σα. 727 -- 722), ϑαύψζοη (722 -- 705), ϑϑπηδομογὶ (705 -- 681), ἀπὰ 

Οἴει 15 ποῖ Ῥειβία, θυυϊ ἃ τορίοηῃ ἤθδὺ Αἰγοραΐθπε ({πῸ πιοάθγῃ Ῥεγϑίδη ρῥτο- 
νίηπος “Ἵζεγόεϊχάμ). Π| ἴῃς παπὶὸ σα] Ξε Ῥογβία, ἰξ πιδὲ Ὅ6. υπάοιθιοοα ποῖ 85 
πε Κίπράοπι οὗ Ογγὰβ δπα ᾿αγίισ, Ὀυΐ 45 ἃ ἰαπὰ οἵ παϊεὶν! 1] Ζο ἃ {τὶ 65. 
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Τῆς Αἰποδη ἀμ δηὰ μάμέ (566 ποῖθβ οὔ 27,10 δπὰ 20, 5) ἀρρθαῦ ἴο ὃς 48 
ἤρτα οὖ σοί ἴῃς σαυεϑβίοῃ ; ίογ ἴπεῸὸὶ (ογπιοῦ ἴῃς Αϑίαϊὶς ἄσροίες (566 ποῖθ οἡ 
σεη. 10, 8), οαϑί οὗ ἴῃς Ἰόοννεῦ Τιρτὶβ, σεοπὶ ἴο 6 ἴοο α΄ βουῖΐῃ, Ὀυϊ πὸ οἴθετγ 

εἰ πηϊοαὶ πᾶπι6 βιιρροϑῖβ ἰἰϑοῖζ; δπα [τῆς ἰαϊῖϊο αἷςο τγεπιδὶπς υἹίποιϊΐ ἐχρίπδίίοῃ. 
5 Τῆθθα ΠπδπΊ65 ΠΊΑΥ ὃς σογπιρῖοα ἰὈΓΠ5 ; ΟΥ, [ΠΥ τῆδνὺ Γοργοδοηῖ γαρίοηβ ὑπκηοντι 

ἴο ὃς (16 Ῥτγορῆοὶ ἰηϊοεπαάς ἴο Ὀ6 φ}δοργαρῃίοα  ϊν δοσιγαῖθ), ἴῃ δὴν οα5ὲ ἴπεν 

πιυσὲ Ὀς υπαροτοιοοα ἴῃ δοσογάδηςθ ν ἢ ἴπ6 σοππηεείίοῃ. 
(8) σονπον (αφθη. 1ο, 2), ρογῆδρα ἴῃε 58πὶ|6 νὰ [πΠῸ οὐποϊίοτπι ΟἹ», ἃ 6 

Ρθορῖὶθς ἀννε!]!ϊηρ ποῦ Γ(αρρϑάοςία, πὰ ἴο ὃς εοηῃποοῖορα νψ ἢ ἴῃς Εἰπιπιογίδης 
ῖΊο (Ηετγοά. σ, 15. 16).--- Οἡὴ 7Ζορσαγ»κπαλ (ΑἸππθηΐα}) 566 ποῖθ 14 οὔ ς. 27. 

(9) Τῆς οτάθσγ ἴο ἴῃες ἱηνδαϊηρ ίογοβ ἴο ποϊα [56] ἴῃ γοδάϊποϑς (νν. 7-- 9). 7 

ΤῊΣ ἱπναϑίοη ἰ5 ποῖ ἱπιπιίηθηῖ. ὙΤΠδ ποπιδας ΕΓ ὈΓΟΌΘΌΪΥ 51 πονν οἰσονῆθίο 
οςουρῖοα, θυ ΗΝ ΠοϊΙαὰς ἴποπὶ ἴῃ γόϑογνθ, δπα ν}}}] αἰσραίςἢῃ ἴπεπὶ αἵ ἴπΠ 6 ὑγορεγ 
{{π|6, ἃ {{π|6 αἰδίδηϊ, δοσογαϊηρ ἴο ἴῃς Ῥγορῃεῖ᾽, 5 νίενν, γεῖ νη σἰρῃῖ; οἱ ποῖα 

Ι5 15. ΪΉΝΗ οοῃηῖγοϊς 411] πιονεπηδηῖβ οὗ ἴῃς παίϊοηβ. 
(το) Τῆς ρδϑϑαρε οπιηῖθα ίγοπι ν. 8 ἰ5 Ξυπίδοι ον αἀἰβηουϊ, δἀηὰ ἀρρϑδαῖβ 8 

ἴο Ὀ6 4 ρἷοβθθ, ΟὐΓἠ 4 οοπιδιπαίίϊΐοη οἵ ἴἤγοθ ρίοβθϑθος (ἴο ἔσμα, αδεοέαοη, απϑπὰ 
σαΐλεγεα)). 

(11) ἴβγαθὶ νὰβ ἃ πιγᾷὶ ροορῖὶβς, νἢ ίδνν ἰαγρθ οὐἵ ἰογι πο οἰτϊε5 Ὀοδϑιθς 1ἰ 
20 [επιϑδίθπι. 

(12) Απ οὀχργοϑϑίοῃ πιθδηΐ ροῦμαρθ ἴο Ὀ6 σοορτδρῃίοδιἷν δοσυγαῖθ (Ῥαϊεϑτίηςθ 12 
νν5 ἰῃ ίδεϊ ΠΟΩΓ ἴῃς σδηΐγε οὗ (Π6 δα 45 Κπονη ἴο ἘζΖεκιθῖ), ᾿πουρῇ δην 
δηςίεηῖΐ ροορὶας νουϊὰ ργοῦδοϊν ἴοοκ οὐ 5 οὐῖῆ ἰαπά 45 ἴπε Ἴφηΐγε οἵ ἴδε 
νου] ; 566 ποῖβ 4 οἤ ς. 5. 

25 (132) 566 ποῖθς 24. 22. ΙῸ Οὔ ς. 27. 13 

(14, Τῆς Ηδεῦτοεν δἤἔΐομς (ἰπϑῖθρδά οὗὐ ἐγαϑῆεξενγε) ἴα ἤδτθ υππδίυτγαϊὶ ; [ἴῃς 

ΡΘΟΡΪ65. πιοπιοηθα ἃγἴὸ ἰηϊογοϑῖθα ἢ σοιηπΊοΓςΘ, δηά {ποὶγ ἰγαβίς κοῖς ἀγὰ οἡ ἴπε 
Ἰοοκουῖ ίογ ἴπ6 5αἷθ οἵ ἴπε 5ροὶ]ς οὗ ἃ ργοόοβρεγοιςκ πδιίίϊοη. 

(15) 1ι|1|ΟΥΑ]γ, ἡᾳ, δε ἐα ν᾽ ῥαγί (οΥ ἐηπ64) 97) δὲ ἀαγε, δῇ δχργοβϑίοῃ σἤγοπο- 16 
20 ἰορίοδ! ἣν ἱπάθβηϊίο, ἴο Ὀ6 ἱπιεγργοῖθα Ὁν ἴῃε ςοηΐοχι, Ὀιῖ αἷνναγς ἱπνοϊνίην ἴπ6 

ἰάρα οὗ 4 ἢἤπδὶ διγαηρεπιθηΐ οἵ [πΠἰῆρθ. ἴῃ σξφῆ. 49,1; Νυπι. 24,14; Ὠδευϊ. 

4.30 (411 δροσδὶνγρῖίς ραϑϑαρθϑ), ἰἴ τϑργεϑθηῖθ ἃ βϑρᾶςὲ οὗ βδονογαὶ Ἴσδηϊυγιθβ, ἴῃ 

]6τ. 22,20; Ὠδη. 10,14, ἃ βεποίαϊοη οἵ ἵἴνο. Ηδγε ἴῃς Ἴοηηροίίζοη ἱπάϊςαῖος 
16 σῃογίο. ροοά. ὅ56ε6 ποῖς 18 οἢ ς. 29. 

35 (16) σορ οἵ ἴε Ηερτγον ἰθ ἃ ρίοββ οἡ ζἤδε. 

(17) ὅδε ποῖθβ. 8.33 οἢ ς. 20. Τῇε ἀπιηοῖίοη οὗ σορ ἰ5, ὈὉγΥ ἢἷὶς ἀείοδϊ, ἴο 
ῬῖΙόοσιγο Ποποῦ ἴο ἴπε σοὰ οἵὗὨ ΪΙϑ5γαεὶ. 

(18) Τα δ᾽ υιβίοη ἰ5 υποογίδη, ροῦπαρβ ἴο οδυςῇ ρτγεοαϊοϊίοης 45 Ζορῆ. σὲ, 17 
14-ι8; 3,8; [6Γ. 6,22 -- 25, ΡΟΞ5ΙΌΪΥ ἴο ργορμεςῖίος ἴΠαὶ να ποῖ Ὀδθη ργϑϑογνϑα. 

4ο Τα Νοτγίπογη ποπιαάς ἽοοιϊἹά ποῖ αν ὕὈξθη ἰοῦ δὴν ἰοὴς {{π|ὸ 8ῃ οςοδϑίοη οὗ 
ΔΡΡΓΘΙ Θηδίοη ἴο ἴϑγαθὶ, Ὠαγαϊν φαγί ογ ἴλη αὐουϊ 630 Β. σ. 

(19) 7 ΡΤΟΥ͂ ἰα Δἢ οπιοπάδϊίοη οὐ ἴπεὸ Ηρθῦτγεν »»») μομρμίαϊ,ς, νυ ϊσ ἢ γῖνος 21 
ΠΟ 56π56; ἴῃ6 {11} Ὄχργοϑϑίοη ἴπ ἴπεῈ Ηρῦτγον ἰ5: 7 οὐδ σιρρηο ασαϊησί ΔἿηὶ 

αὐ 7») »ιομημίαϊη5 ὦ σιὐογα, ἴθ ΜὮὨΪϊΠΠ σ2σογα ἈΡΡΘαῖς ἴο Ὀ6 ἂἃπ ἰπϑογίίοη {τΓΟΠῚ 

45 ἴπ6 (ΟἹ οννηρ, οεἴδυπθ. 

(20) ΑΙ παῖυγε ἰγεπλθϊος δ ἴπ6Ὸὸ ὑργθϑεπος οὗ ΪΉΝΗ, δηᾶὰ αἰβοπαγρος ἰἴ5 πιγν 22 
αραϊησῖ 1ῃη6 ἱπιρίοιια ἱηναάετγς. ]π ἴπΠ6 Ῥγορῃοῖς ἴπὸὲ αν οὐ ΣΗΥΥΗ (δ ποῖς οἡ 

13,5) 5 αἴνναγε: [ὉγΓὉ] 6; Ηδ ἴθ ἀρρϑαῖβ 85 ἃ σοὰά οἵ ρονεῦ δηὰ νταΐῃ. 

Ηετγε ἴῃς τοργεϑθηίδιοη 15 δἰ 147 ἴο {παῖ οἵ ᾿φῖοῦ βεπι!-ἀροςσαϊν ρῖῖς ργορἤοςῖοϑ, 
50 [οεἱ 2,30.31; Ζεςῇ. 14.4, νι νἹοϊεπὶ ρῃγϑῖσαὶ οβθοῖς, νυ ἢ] ἢ ἅτ πιθαηῖ ἴο ΡῈ 

ἴα Κόη [τ γα! γ: ΙΉΝῊ Ηϊπιϑεῖ νν}}} ἀοσίγου ἴῃ6 ᾿ἱηνδάθτθ. Εοῦγ Μοοαά απὰ λαΐ- 
ΦΌΝΟΣ ΠΟΠΡΑΙ͂Θ 13.11.13. 
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(Ἰοέέδ οὐ ἔβαρέεν 39. 

(1) Τῇδ ργϑαϊοοη οὗ ς. 39 ἰ5. ρᾶγαῖ6] το, Ὀυϊ ἀϊδίηςὶ ἴγοηι, ἴπαῖ οὗ ς. 428, 429,11 
δῃηα ννὰβ ρούῆαρβ νγτίθη αἱ 4 ἀἰϊεγθοηῖΐ τἰπ|ὸ. ὍΤης ρἱοῖαγε ἴῃ νν. 2-- 7 σοῦζγο- 
ϑδροπᾶς ἴο ἴπαῖ ἴῇ 428,18 - 22, ΟἸΪΥ Ποῖα ἴῆε αεῖἴαι!ῆ!ς οὗ ἀείεαϊ ἱπ Ὀαῖ]6 ἃτγα 

ς φίνοῃ. 
(2) ἴπ ν. 2 ἴῆε ἢτθὶ ἵἴνψο νογῦβ τὸ ἀουδῖα} ἰπ ἰογπι δηὰ πηϑαηΐϊηρ, Ὀυϊ τπῸ 2 

ΘΘηΘΊαΪὶ 56η56 ἰ5 ρἰδίη. Οὗ ἂῦονϑ, ἢ. 173, ἷ. 32. 
(3) Τῇθϑθο εοραϑδίς 566πὶ ἴο ὃς ἴπΠ6 5ῆοζθβ οὗ [τῆ6 (αβρίαῃ ὅ6α, ν ἤοσο πὸ 6 

41116ὁ5 οὗ σορ ἀννεῖϊ; ροβϑιθῖὶΥγ ἴῃ6 τοίθγθπος ἰ5 ἴο ἴῃ ἱγαάθις οὐ ἴῃς. Βδθα 8568 
10 δπηά οἵ ἴῃς Μεαϊϊοιγαπθδη (28, 13). 

(4) Οη ἀαν 566 ποῖβ 20 οὔ ς. 38. 8 
(5) [Φιμεξέογ (ςῦ. »μαρόηῃ, Οτεεῖκ σοῤίς, 1,4ἰ. εὐἰϊῥεμ5) ἰ5. ἴῃ 6 5ΠΊ4]16Γ, σλίϑία 9 

(Ηδςῦ. εἱπμμάλ, Οτοοῖκκ ῥάγγεός, 1,αἱ. σεμέμ») ἴῃ 6 ἸΑῦρο ρίβες οὗ αἀθίεηϑινε ἀΓΠΊΟΥ. 

Αςοοτγάϊης ἴο 1 Κίηρβ το, δ ΐ; 2 
Οἢγ. 9,15 ἔ τῆς 5ῃ16 145 βδεεπὶ ἴο ἤανθ 
Ὀδοη δἵ ἰθαϑδῖ ἰννίοε 85 ἰαγρε 85 ἴπε 
Ὀϊοκίοτβ. Τῆς Ἐοπιδη 5016145 ννεῦα 
ανουϊ 4 ἢ. Ἰοηρ, 2" ἢ. νας, δπά 3 
ἴη. (ῃἸοκΚ. Τα ἀϊαπιοῖοσ οἵ ἴἢ6 Α5- 
βϑυσίδη τουηα ὈυςκΚΙοσ (οὐ ἴαῦροῖ) ννᾶ5 
αῦοιυϊ 30 ἰῆ. Θῃϊοϊ 5 δηὰ Ὀυςκίοιβ 
νΟΓῈ σοηογαῖν πιδάς οὗ νοοά, ψίςκοι- 
ΟΥΚ, οἵ πιαϊζ(ἰηρν, ςονεγοὰ ν τῇ 

ἰδαίπεγ; οὐ οὗ βθνθγδαὶ ἰαγεῖβ οἵ [Πἰςκ 
ἰεαῖίῃεσ. Τῆς ἰθαῖῃεοσ να τυῦροά 
ΟΥνΘΥΓ ΜῈ ΟἹ] (2 54Πι.σ, 21; 15. 21,5; 

ΑΒΒΥΚΙΑΝ Βύσκυεκ.0Ό οὗ Νέγρ. “ἐπ. 7, 626), νηΐ ἢ πιδάβ ἴῃ6 Αββυπιαν ΒΗΙΕΙΌ. 
νεδροησ οἱ ἴῃ6 δησην ρ᾽ά6 ΟΗ͂ τος 

γοδαϊν. Οὐσςαϑίοπδιν 5ῃ ες ἀπ Ὀυςκίεῖβ ννοσα ππδάθ οὗ Ὀὑγοηζε (1 Κίηρϑ 14, 27), 
20 ἃπά ἰπ δχοερίίομαὶ οα865 ἴπεν ψψεγα ονογίαἰά ὄνεὴ ἢ ροϊά (τ Κίηρβ το, τ6; 

14,26; ο΄ 2 ὅπηι. 8,7). ϑϑνογαὶ Αϑϑουγίαη θυ κίογα οὐ Ὀσοηζα (οἱ ποΐς 132 οἡ Ἂς. 27) 

ψε γα ἰουπα ὉνΥ ᾿ΑΥΑΚῸ ἰῃ ἴπ6 τυΐϊης οὗ ΝΙπιγοοα (( 414}. 

Εογ ἴῃς. Αϑϑουγίδη Ὀποκίοτς δηᾶ ςῃἰοϊς τῇ ἴπὰῸ οὐ οἢ ΡΡ. 
ΙΟΣ. 102; ἐβαδηε, Ὁ. 192; 

δΔηά ίογ ἴῃς Ξῃϊ  ἀ-τοοίβ, οὐ 

5ΟΥ͂ΘΘΉ5, 566 ποΐθ 7 οὐ ς. 26. 

--ΡΙ Η.] 
(6) συ 5 ἃ τοιηά 

ὨυπΊδοτ. 
(7) Νοιβοϑ 9. τὸ βὶνε ἃ Ιο 

πονν Ρίεῖϊιγο οὗ ἴῃῇ6. δποτῖ- 
ποι ἷζε οὗ (σόορ᾽ 5 ΔΙΤΩΥ 
αηὰ τῆς σοπιρ[οΐθηθϑ5 οἵ [15 
ἀείδαδί. 

(8) Α ίαπιοιιβ πιοηιῖ- 1Π 

θη οὗ Οαορ᾽5 ονεγίῆτγονν 

25 

40 

45 

γ ΓΣ 

ΒΑΓΟΚ ΟΡ ΒΌΓΚΙΕΕ. Δη4 ἴ5γα 6 }}5 {πὰπρῃ. ΑΞ μβαοκ οκΚ ΞΗΙΕΙΌ. 
μοῖση (οΥ, ποῦς Ὄχαςοίϊν, οὐ 

γϑηοῖσ") ἰ5 ἴῃς τοδάϊηρ οὔ ἴῃς. ἀτγεεκ ΒΙΌ]6, ἱποῖθδά οὗ ἴπ6Ὲ Ηδρτγον ἠάέγε; τῇς 

50 ἰαίῖοσ ἰ5 ἰη Ηθῦτον σλᾶρι, ἴῃ 6. ΟΥΠΊΘΥ 15 σλό,ι. 

(9) ἰδαγῆη (80 ἴπὸ Ηθῦτον νογὰ πιαῦ Ὅς τοδα) ἰ5 ἴπΠ6 πᾶπιβ οἵ ἃ πιοιη- 

ἰαἰη (Πδαῖ. 32, 49; [6Γ. 22, 40), Ὀυϊ τπὸ πᾶπὶὲ πᾶν αἰθδὸ ᾶνβ Ὀδεη δρρ]δα ἴο ἃ 

νον ἰπ ἴπ6 πιοιπηίαϊπ5. Τῆς ροβτίοη, δαϑδὶ οἵ ἴπε πογίμογη ὄχίγοην οὗ τῆς 
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Πεδὰ 64, σιιἱϊΐ ἴῃῆς Ργορῇῃεοῖ᾽ 5 ἀδοοεπρίοη, δπὰ ἴῃς ρΐίαςθ, ουϊϑίάς ἴῃ6 δορά 49 

ἰαηά, ἰ5 4 δῖ Ὀυτγίαϊ-στοιυπα ἰοῦ ἴῃ6 ἱπναάεῖς. Τῆς ἱγαηϑίδιίοη ὕαλον ΟΥ̓ ἐλοϑε 
τὐλο α5ς ἐδγομρὰ φσῖνθεβ πὸ αϊϑίδοϊογυη δθῆβθ; ἴῇῆες νοτὰά τεηάεγοὰ ἐλοδε τὐλο 

2αςς ἑλγομρὰ ἰ5 υδεα οἱ ἴΠε Θθδύοπεῦ (νν. 14. 15}, οὗ νῆοπι ἴποστε σὰπ δ ΠΟ 

5 ΄συσδίίοη ἤογρ, δηαᾶ τἴ σαπηοῖ Ὀ6 υπάοτγοιοοα οὗ ἴῃς ᾿ηναάρτς. 
(1ιο) Τῆς οπιτῖϊοα ψογαὰς ἀγὸ υπὶ πη ] Πρ θ, ρογῆαρα ἃ ρίοϑ. 421 “λα οίοῤ 

ἔλοδε τυὴάο Ραςς ἑλγομρὰ (ἴῃ6. ϑδϑαγοῆογθ" οὐ ἵἴγανϑίετ ἰῇ ρεηθγα 9) σοῆνουβ ΠῸ 

τηρδηΐηρ. ΤῃὰῈ Οτεὰκ πᾶ5: ἐφεν λαμ δωΐα με δε »Ὑεοΐλ ο77 δὲ ναδέεν γομμάᾶ 

αὐομξ, τἰμαῖ ἰ5, ρεοῆαρβ, ἴῃς Ὀυτγαὶ-οἷαοε ν1}}] Ὅ6 ὁοποίοσθα Ὁγ 4 νναῖ!; Ὀυΐϊ ἴπε 

10 ΘχρΊθϑϑίοη 5 οὔβοιυγα. 
(11) Αἴοσγ ἴῃς πι4ᾶ55 οὗ ἀφρδὰ Ὀοάϊες. πᾶνθ Ὀθθη Ὀυτγοά, ἴπΠῸ6 ϑεδγοῃεῦθ ΟΥ 14 

Γανθύβοῖς 514} ὁϑοουῦγ ἴπεῈ ἰαπὰ ἰπ οτάξγ ἴο πιδαῖῖκ ἴῃς 51π|4]165ῖ γεοπιδίης οἵ ἴπε 

ΠΟΓΡΞ565. 
(12) Τῆς πιοηῖῃς ἀυτγίην νηϊοςἢ ἴἢ6 ρϑορῖὶθ αὔὸ Ὀυγγίηρ ἴῃ 6 ἀδδά. 

15 (132) Τῆς Ηερτον πα5: αμᾶ ἐλέ παρνμδ 977 ἐδὸ οἱΐν αὐδο «λα ὲ “ανποπαλ, τό 

Ὀυϊ πο εἰν πᾶς Ὀδθη πιοηϊοποαὰ. Τηδ βϑοηΐθεηος 566ΠῚ5 ἴο Ὅε ἴπε τεοιηδτκ οἱ 4 
ΘΟΓΌΘ, ΟΥ 4 οσοτγυρῖ γαροττίοη ἔίγοπι ἴῃς σοηπῖοχῖ, ροϑϑιἷν τοῸπὶ ν. 11. 

(14) σῆδηρε οἵ γοργεϑεηϊδίοη. [πὸ ἴπ6 ργθοθάϊηρ ργάρταρῃ ἴῃς Ὀοαΐεθ οὗ 17 

(ῃ6 δηθν αἂἵα θιυγίοά, ἤθε ἴποὸν δὲ ἀδνουγοά. [Ι͂ῃ Ὀοΐῃ οα565 ἴπε πιοδηίηρ ἰ5 

20 σοπιρίεϊς ἀεδιγυςῖίοη. ΤῊΣ ἵνο ρδγαρσταρῆβ 6 γο ροῦῆδρβ σοπιροβοά αἵ αἰἤοδγεηὶ 

{1π|65. 
(15) Ηεῦγεν χέδαξζλ, ἴῃς βαςτγτίῆος ἰῃ ννῃϊςοἢ, δἴογ 4 ροσίοη οἱ ἴῃς πιεδὶ πδὰ 

Ὀδθη οἤστγοα ἴο ἴπεῸὸὶ αἀεῖίγ, ἴῃ6 τεαϑοὶ ννὰᾶς ϑαΐθῃ ὃν ἴῃς νογβῃϊρεῖβ (ωλ Νοῖεθϑ οἢ 

[,εντῖσιι5, Ρ. 6ο, 1]. 18 -- 25; Ὁ. 85, 1]. 26 ΗΕ). Τἤοῖα ἰ5 πο ϑβδογίῆος ἴῃ ἴἢ15 οϑϑ6, 
25. Ὀυϊ 411] (δαϑιϊπρ ἴῃ Ισγαθὶ ννὰ5 βδογίβεϊαὶ, αηὰ ἴῃς ογαϊπαγν ἰθγπὶ 15 ἤθγο δπιρί ουθά. 

(16) Βαϑῆδη ννᾶ5 ϑπΊιοιιβ ἃ5 ἃ σγαζίῃρ ἵΓορίομ ; 566 αἷδο 27,6; 95. 22,12; 18 

68, 1ς. 

(17) Σαξ ἰΞ5 ὉΥ βοῆς οαϊῖϊοῖβ οπβαηροὰ ἴο Μεελ, ἴο ἄρτος νἱῖῃ ν. 18; πε 19 

σἤἴδηρε ἀοὸβ ποῖ αὔδοϊ ἴῃ6 δεῆθεὲ. Τῆε ἴοποε οἱ οχυϊϊδίίοη ἰς 'ἵπ ἘζΖοκιοὶ᾿ 5 

20 ΠΊΔΠΠΕΟΓ; οὐ (ςς. 25 - 322. 

(18) Τηϊς β5εθπὶ5 ἴο ἱπάϊῇεδία ἴπαὶ τῇς Ῥτγορῃοῖ αἰ ποῖ γεραγὰ ἴῃς ᾿ἱπνδϑίο 22 

οἵ Οορ 45 νεῖν ίαγ οεῇ, τῆς ἐοβίγυοϊίίοη οὐ ἴΠ6 ἰηνδάθγβ ἰξ γοργεβδθηϊθα 45 ἃ 

πη πιοᾶη8 οὗ ἰθδάϊηρ ἴβγαϑὶ ἴο ἃ ἵἴπις Κπονϊεάρσε οὔ ΪἩνη, δῃά [15 σπδηρε 
οὔ πιϊπὰ ἰ5 ᾿1πουρῆϊ οὗ 45 ϑυποῆγοποιβ ἢ ἴῃς τεαϑϊογαϊοη ἴο ΡῬαϊδϑῖίπε (νν. 

325 26.27 ἀπά ς. 26). 
(19) Α ἀεπιοποίγαϊίζοη, ἢγϑί, οὔ [ΝῊ 5 ρον, 5ἴποθ ἴἴ νν}}} ἀρρεαγ παῖ ἴἴ 23 

ννᾶ5 ποῖ 1πγουρῇ Ηἰς5 νηὶ οὗ ρον ἴῃδῖ ἰϑγαοὶ ννϑοηΐ ἱπῖο σαρίνν ; δηα 1πεη, 
οἵ Ηἰ5 ͵υκτςο, σίπεος Ηδςξ ρυηϊϑηθα “ο'π Ἔνθ ἴῃ Ηἰβ οὐ ΡΘορϊϑ. 

(20) ΕΖοκιεὶ (Κα τῆς Ργορῆοῖς ἔτοπι Απιὸς οηνναγά) σοηςοῖνος οὗ Ὠυπιαπὶῖν 24 

40 δηὰ πυπΊᾶη ΠἰςίοτΥ δ5 ἃ υηἱϊΐγ. ΑΙ ἴῃς πιονεπιοηῖβ οἵ 411] ἴπεῸὶ παιίίοῃς αγὸ Πε]ὰ 

ἴο Ὀ6 50 ἀϊγοοῖϊφα Όγ ΪΉΝΗ ἴπμδὶ ἴπῸν 5Π4}} πιαηιίεσὶ Ηἰβ ρίοτν αδπὰ ἰεδά ἴο ἴπε 
651 Δ Ὀ]Π5ηπηθηΐῖ οὐ Ηἰς ρϑορὶβε 'ἰπ ρεᾶςθ. Ενεη ἴπεῸ ἰατ- οὔ Νογίμεγη ποπιδᾶς δῖε 
Ὀτοιρῆι ἰπῖο τῆς δοϊΐϊοη οἵ ἴῃς ἄγαπια οἵ ἢἰϑῖογσνυ. ὙΠῸ ἰάθα οὗ ἃ υῃϊίλγυ αἰϊνὶπα 
δονοετγηπιθηῖ οὗ {πΠ6 νοι] ἰ5 ἤθε ὄχργεδοθα δ ροτίθοϊ οἰδαγηθβϑϑ, που ρῇ {ΠεῈ 

45 εοποορζίζοη οἵ ἴπΠῸ ἀϊνῖὶπε ριυγροβα ἰ5 Πἰπηιϊοὰ Ὁγ ἴῃς Ρτγορηεῖ᾽ 5 παϊίομδὶ (θο]ηρ. 
(21) Νον, αἱ ἴπε ἱπηροπάϊηρ τγοςίογαϊίοη, 'ἰπ σοπῖγαδσὶ ἢ ἴῃ6 τἰπ|6 οἵ ρυη- 25 

ἰϑδῃπιοπῖ (νν. 22. 24) νῆϊο ἢ Πᾶς ἰαςῖθα {Π] πονν. 

(22) ϑὅε6 ποῖες 8 οὔ ς. 206. ΤῊΪΞ πιοῖϊνο, ἴακοη ἴῃ ἰΐΞ Πισποςίὶ οἰσηίβοδηςσ, 

ἰ5. ΔΡϑοϊυτεῖν συίποίεπῖ: ἴσῃ Κηον]εαάρε οὗ σοὰ 5 υπιδη ρΡογίθοϊοη. 
50 (22) Τῇε Ηδῦτγον δα» ἴα ποῖ δρργορτγίαῖθ ; ἴπε βεπῖθπος 15 οπα οὗ ὑγοπι5θ. 26 

Τῆς αἰθγοποε ἰηνοῖνος. οἷν ἃ αἀϊδογῖςαὶ ροῖϊης (δ᾽ ἔοσ 9). 
(24) ΪΙΉνῊ ἰ5 τῆ ργονεά ἴο ὕθ, ἄγϑῖ, ἴ1ῃς σοὰά οἵ [Ιϑγδεῖ; ἴῆθη, 4 σοὰ νῇο 28 

ΡυΠΙ5Πη6 5 οἷπ; ἤηδΙν, ἃ ἰογρινίπρ δηα δι] (οά. [Ι5ταρ]᾿5 βενεῖθ ὄχροῆθηςε 
ἰ5 ἴο ἀἸδεοῖρίπε ἴῃς παιΐοη ηῖο Κπονϊεαάρε δηά ϑδὈΠν. 



Ιο 

25 

35 

177 --οϑι8.» (Ἰοίεσ οἡὐ Θχεβίεἴ τἴρλθεοι- 49,29-40,2 

(25) Τῇε τοϑϊογαϊΐϊοη ἰ5 ἴο Ὀ6 βηδὶ: [ϑγδϑὶ νν}}} Ὀ6. 4 πὸνν ρϑορῖΐε, ψ}}} πὸ 
ΤἸΏΟΤΘ ΡῸ δϑίγαν, δῃά πὸ πιοῖθ Ὧδε ρυηίσῃθα, απ ποῆθ οὐ ἴῃε ρϑορὶε 514]]} 
Γαδ ἴῃ δχὶθ. Τννο ρεοηργαϊΐομπα ἰαΐοσ ἴῃς ΡῬγορῆοὶ νουϊά ποῖ πᾶνε νττθη 
ἴπ.5. 

(26) δρμγε οἱ "»2 οῥίγίΐ οη τὸ »μέ »κην. οῤῖγιζ ἴπ. Τῆς νοῦ 2ον»᾽ ομἕ ἰ5 

(οἹ]Ἱοννοα 'ἰπ ΟΤ ὃγ ἴτῃῇ6 πάᾶπὶῈ οὗ ἃ ᾿ἰἰαυὰ (]υἀ. 6,20; 1 ὅδ. 7,6; ΕζΖεϊκ. 22, 4), 

ΟΥ οὗ ἃ αὐυδΠν οὐ δη οδπιοίίΐοῃ οἵ ἴῃς βου] οἵ Ὠϊπὶ ννηο ρουΐα (16, 5; 7,8; Ρ5. 

42,4), ΟΥὉ οὗ 8ηῃ εἊπιοίΐοη οὐ᾽ Π04}Πὺὐ Ρτοάιςορα Ὁγ Οσοά ἴῃ 16 πιηά οἱ πΊδῃ 
(Ζεςἢ. 12, 4); ἰἴἴ ἰβ ἰπ 115 ἰαϑῖ ννὰν παῖ ἴἴ ἰἴσ ἤθγθ υδϑο. Τα Ὄχργθϑϑίοη 20Ψ 7 

οι νη») δρῖγίί οσοιγᾷ εἰδοννῆοίο ἴῃ ΟἹ οπἷν ἰῇ |οε] 2,28. 29, εγε 1ἴ πιοδῆς 
μέ α ῥγοῤλφέϊς τῤῖίγὶξ (οΥ ῥοτῖυδῦρ) ἴηι τιϑη) 5 γπῖμας; Ὦστς ἵἴἴ τξῷὸ σπημάοτυ ἤεγαεὶ τὐΐζὰ 

ἐφδο ορίγιἐ ο7 οὐφαϊΐεφηςεο. 8866 ποῖθα οὐ 26,26; 37,14. Οὐ ἴδπε τεϊαϊθὰ ιι56 οἵ 
Φῥίγι τῇ 15. 48, τό (ἃ ρ'οβϑϑ) δπά ΟΣ, 1, δῃὰ 566 ποῖβ οἡ [π4. 23, 1ο. 

Πϊοέεο οκ βαρέέτο 40 - 48 

εἴδο 
(Ἰοέεα οἡ βαρέεν 40. 

(1) Β. α. 572.---ποῖθδα οὔ ἴῃς ,4,..192 »πομέδ (ννῆϊο ἢ ἰΘ ἴῃ6 τοδαάϊης οἵ ἴῃς 

Οτοοκ ΒΙΌ0]6) ἴμ6 Ηθῦτγον μα5 ἐάες δεορίηρηρ 977 {Δ γεαν (ΗεΌ. γοσῇ λα-ς“λαηάλ). 
ΤῊΝ ἰαϊίεγ ὄχργοϑϑίοη οὁσσυγα ΟἿΪν ποῦα ἰῃ ΟΤ΄᾽; ἴῃ ἰαΐογ Ηρῦτγον ἴἴ πιοδη5 λίξζυ 
γξαγ᾽ς ἄαγν, απὰ 5 ὑγοῦδοὶΥ ἤεῖα ἄϊθ ἴο ἃ ἰαῖθ δοῦρε ἴο νποπὶ [6 ἴδηι 
"85 (ἈΠπ|}}|ἋΓ. Τῆς Ηρῦτον ἤθτθ πιαῖος ἴτἴῃ6 ἴθπίῃῇ ἀδὺ οἵ ϑσοπὶὲ πιοηίῃ (1Π6 
πιοηίῃ ἰβ ποῖ ρίνθῃ) Νον Ὑϑαγ 5 ἄδὺ, δῃηὰ 5 ἴῃ ἴ,δν. 25,9 ἴῃς γϑασγ δρρᾶ- 
ΤΟΉϊγ Ὀδρίης οἡ ἴῃς ἰθηῖῃ ἄδν οὗ ἴπθ6 βϑϑνθηῖῃ πιοηῖῃ, [ἴ πλρῃς Ὀ6 ΞσυρροΞκοά 
[αὶ ἘζΖοκίεὶ ἤοῦθὸ δάορίῖβ (ἢἰϊ5 τϑοκοηΐηρ, ἴπῸ θοοϊεϑίαϑίῖοαὶ γϑαῦ, ροβϑιδῖν, 
Ὀορίπηϊηρ οὐ ἴπ6 ἰϑηῖῃ ἄαν, ἰπῃ αἰπιϊηοτίοη ἔγοπὶ ἴἢ6 οεἰνὶϊ γεασγ, νῃϊος Ὀδραη 
οὐ πε ἢτϑθὶ ἀδν (οὐ ἴεν. 23,24 ἰοῦ δηοίπεου τοοκοηΐηρ). Βυῖ τΠἰὶς ἰ5 ὑπορῖ- 
ἰΔῖη, δῃηά 45 Εζεκίαϊ δνεγυνῆογε οἶσα ἰῃ ἢὶς εἰγοηοϊορίοδὶ ϑἰαϊθιηθηῖϊς ψίῖνοϑ, 
ΟΥ ἱπιοπᾶς ἴο ρῖνθ, ἴῃς πιοηῖῃ, ἴῇ6 Οτοοκ γοδαϊηρ ἤθε ἀρρϑαῖβ ἴο Ὀ6 ἰῇ ΔΩΥ 
σᾶ56 ρῥγοίογαίες ἴο ἴῃε ΗἩρρτον. 

(2) Τῆς νογὰάς ἐφέίλορ (ν. 1) δηὰ “476 ὀγομρλέ ριΖ (ν. 2) ἱηίοσγιρί ἴῃς ἀϊ5- 
σουγθθ, δηά πιο Ὀ6 οπικῖϊοα. 

(3) Τῇο υἱδίο ἴα ἤδθγα ἃ ᾿ἰΐϊθγατν ἄἀδθνίςσθ. Τῆθ Ῥγορῆεῖ 5 ρυζροβθ ἰ5 ἴο 
Ῥίοροβα ἃ πὸνν τίτυδὶ σοηϑιυϊΐοη ίογ ἴΠ6 τγοϑογε παίίοη, δπᾶ τῇς (οἱἹονὶηρ 

αἀεςογρίίοη, πιδάθς ὑρ οἵ πιηυϊα ραγίοσυϊαγς (απ ἴπι5 αἰ Πδεηρ ἰγοπὶ ἴΠ 6 ν᾽ 5 ΟΏ 5 
οἵ Απιοβ, ἰβϑαΐϊϑῃ, δπα Τεγοπια ἢ), 5 ἴῃη6 νοτκ οὗ τγεβεοϊίίοη. ὍΤηδ πιδίογαὶ οὗ ἴῃς 

νϑίομ ἴ5, πο ἀουβρῖ, ἰαγρεῖν ἄγαννῃ ἴτοπὶ ΕΖθίίο! 5 ρεγβοηδὶ Κπονϊθάρε οἵ τῃς 
Τεπιρῖίες απά ἴῃς οὐτγοηῖ πῖιαὶ, Ὀυϊ ργοραῦῖὶν σοηπίδϊης ποὺν ϑδιυρροςίίοης οἵ ἢϊ5 
ον. [{7υβῖ 25 Ηοπιοῦ ἀοθϑ ποῖ ἀδϑογιῦς ἴπ6 σοπιρίοϊοα 516] ἃ οὐ Αςἢ]}165, Ὀκῖ 
ἴ[πΠ6 ρεποϑῖὶς οὗ ἴῃς 5ῃιεϊ ἃ (ΔΛ. σϑ, 468 -- 607) 50 ΕΖεοκίοὶ ἀοθς ποΐ ρῖίνε 4 δαὶ ὰ 

ἀεοβοσίρίίοη οἵ ἴῃς σοπιρ!οἰεα κἰγυσίαγο, Ὀυϊ πιακος ἴῃς πὸν Τοπιρὶθ τίϑο Ὀδίογε 
40 ἴα. εγεβ οἵ 5 τοδάθιβ. ἰπϑοιοδά οἱ ϑαγίπρ, ἴπε νν4}} εποϊοσίηρ (ῃΠ6 ΤοπΊρὶς 

12 

39, 29 

40,1 



40,3 -οὐφερεθὰ. (Ἰοέεα οἡ ὥςεβίεί κοιόϑοις- 178 

5που ἃ 6. οπθ σαι Πρ ἀπά οἠθ ουὐδιῖ νὶάθ, ἢ6 ἱπίγοάιισθς ἴπΠ6 αϊνίης πι65- 
56ῆροΥ (5366. ποῖθ 7) πιοαϑυγίησ τῆς αἰπιοηθίοης οὗ ἴΠ6 οἰγυσΐυγο, ομς αἴοσγ τῇς 

οἴπεοσ. Α αἀεσϑογιρίίοη οἵ ϑυςσοσοϑϑῖνα αοῖς ἰ5 αἷνναγϑ πιογα νἱνἃ ἴΠΔΠη δῇ ΘηθπΊογα- 

το οἵὁἨ ςορχίβίθηϊς οὐ]θςῖὶβ ; οὐ ἴη6 ϑυιθοοαὶ] δοῖς ἴῃ ΕζΖεκ. 4,1-- 5,4, ὅτε. δπηά 
5 [(Ἐ5ΘΙΝΟ᾽5. αοζοοῦε, χνὶ-- ΧΙχ; 566 αἷβδο, αῦονθ, ποῖθϑ. Οὔ σ,28; 2,2; 10,7.20; 

12,7; 13,3; 24,5.24.---Ρ. Η.] 

(4) Τῆς 811] οὗ ἴῃς Ταπιρίθ, Ζίομ, ποτα σοποοινοα οὗ 85 φύθδίν ἱπογοαβθα ἰῇ 

ΠοΙρῃϊ, 45 ἰπ ἴ5. 2,2; Μῖς. 4,1 (ςοηΐϊγαϑῖ 5. 42,6). Τῆϊβ ρῃγϑοίοαὶ σἤδηρε (ΠΚΕ6 
παῖ ἴῃ Ζεοοῆ. 14,4) 566Π15 ἴο Ὧδ πχοδηΐ [1 γα γ. 

Ιο (5) Τῆς θυϊάϊηρε οὗ ἴπῈ πὲενν Τ᾽ οπιρίθ, ἰπ 51Ζ6 γοϑθ ] ηνς 4 οἰΐϊγ, 8ἃ5 ἴῃ 
(ο]]οννίην «πδβογρίίοη,. σοῖς ἰοσῖῃ. Οὗ ἴπε ρίαϊε ἰδείπρ ὑ. 70. 

(6) Τὸ Ηθῦτον ἴοχῖ ἢδ5 οἡ δε δομέ, ννϊ ἢ 15 1655 παῖυγαὶ ἴἢδη {ΠῸ οῤῥο- 

σέο οἵ ἴῃς. Οατεοκ ΒΙΌ0]6. 

(7) Α ἀϊνίπε πιοϑϑθηροῦ, ποῖ οἴπογνβε ἀδῆηθα, Ηςξ ἰ5. οἰπιρὶν ἃ ἤσιυγε ἰῃ 
15. ἴπ6 ἱπιαρίπαῖνα ρῥἱοῖυγε (45 ἰῃ 9,1; Ζεοοῆ. 2,1), δοῖπρ ἃ5 ρυἱάς δηα δχροιπάου. 

Τῇ ὀγορζό (ἴπαὶ 15, σλϊρέηρ) ἀρρϑάγϑησς Ὀθίοηρβ ἴο 5 διυρογηδῖιγαὶ ΤΠαγδοῖθγ 

(σ,. τ,7). 
(8) Α 5ἴγοηρ [ἴῃς ἴογ ἰοῆρ πιϑαϑιγαπΊιθηΐβ. 

Ἷ "ὦ 
ἾΨ 

ἵ Ἷ Ι 

Ἷ . ται ΔΒ γ] Ξ 
ΜΕ ὑπ ὺ ΒΔ. τὰ ᾿ 
ἔφ --ῷ --: ἰῷ 

ΑΘΘΥΚΙ͂ΑΝ ΟΑΤΕΝΝΑΥ. 

(9) Τῇθ τεπάοηρ ραίρισαν 5 Ὦρα οπιρίογοα ἴογ ἴπε οἸαδογαῖθ δπίγδηςθ, 

20 ΠΟ ννὰβ οοσθα Όγ φραϊές αἱ ἴπεὲ ἵἴννο δχίγοπηἷ τις. Οὐγ ΠΠι|ϊγαῖο τγοργοβθηΐβ 
τη. τπυπρῃαϊὶ σαΐονναν αἱ ἴπΠ6 ϑοιτῃδασῖοσῃη ἰαςαάθ οὐ ἴπη6 Ῥαΐασθ. οὗ ϑαγροη ἴῃ 

Καούσαρηα 45. γοσοποίγυςῖεα Ὁν ἴῃς Ετοηςἢ ἀγοπιῖθοῖ, Νιστοκ ΡΠΑΓΕ, Ψν πο ςοη- 

{πιο ΒΟΤΤΑ 5 ὀχοδναίοης αἵ Καηοιβαθδα ἵπ 1852. ΕῸΥ ἴπε δοι!ρίιγος Παηκίην 

1πὸ σαΐθιναν 566 ἄθονο, ρ. 1Ιό65. Τῇα αἰϊαρταπὶ βίνθη οὐ Ὁ. 179 ἰ5 ἴπε ρἷαπ οἵ πὸ 

25 σοιἴῃννοσῖ σαΐονναν οὗ της Ραΐδεθ οἵ ϑαγροη (566 ἴῆ6. {Π|- ράσο ΠΠ σῖγα !οη ἰδείην 

". 238). (ΟΥἹ ἴπε τοϑιοσγαϊίζοη οἵ ἴπΠ6 δοιᾷθγη οἰϊγ- σαῖς οἵ ΖΙΠ)ΓΠ) ἴθ ἴπ6 Επροτῖβ 

40 

3 



179 -αὐαϑεθ (ἰοίεα οα ( χεβίεί οἰεηῖβς-- 40,4. 5 

οὔ ἴῃς Οπδροηΐαὶ (ο]Ἱθοϊίοπς ἴῃ ἴῃς Κογαὶ Μίυβεοιπι, ΒΟΥ η, Ραγὶ χὶὶ (Βογῖπ, 40 
1898), Ρ. 112 (566 αἷϑο 26ϊ4. ῬρΡ. 126.13ο0. 184 «πα ρἷαῖε χχχ)ὴ. 

(το) Τῆς Ρτορπεῖ ἰδοὶς {παῖ (πε τἰϊτααὶ ἰανν 5. οἵ Ὄχίγεπιο ἱπηρογίδποθ. [π ἔφεϊ, 4 
ἴ1η6 παϊΐίοῃ πον πδροαθα ἃ σἰγςῖοσ τίταδὶ 

ς ἴ1Π8ὴ παὰ γοῖ Ὀδθη τοοορηϊζοα. ΕΖθκίοὶ 
ἰογπιυ]αἴθϑ [Π6 ὑϑᾶρθϑ οὗ ἴΠ6 ῥγι οστν αἰτεῖς, 
υϑᾶρθ5 ννῃϊοἢ Πα Ὁ66ι) Θϑρθοῖα  ν στονίηρ 

ϑίποα ἴΠ6 ρυ δ] αίίοη οὗ Ὠευϊογοηοιην, Β. σ. 
621. 

Ιο (11) Μαγίοιιβ οὐδ᾽]15 ἌΡΡΘΑΓ ἴο ἤάᾶνθ 
Ὀδοη ἰῇ 086 ἀπιοηρ ἴῃς [5γαρ 65 (δῖ. 
2.11; 2 (τοη. 3,3), ἴῃῆε οτὶρίη δπὰ 
ἰεησὶῃ οὐ νη ἅἀγὸ πποογίδϊη. νε 5141] ργοῦαθὶν ποῖ Ὀ6 ίασ ψτοηρ να 
ἴα Κα ΕΖθκιρὶα ἐοηρ ἐμδίξ δἂ5 18 ἱποῆθϑ, ἀπά [ἴῃΠ6 γοα, τπογοθίογθ, ἃ5. 9 ίφοῖ" 

Ι15 Τὸ οὐϊεῖ ν 8], αγτουηα (ἢ6 νῆοϊο δποϊοσιγα (ἴῃ6 ἀσν56), 5 δῦοιΐϊ 750 ἔδοϊ 
ϑηαθαγε (42,20), 9 ίθδεϊ πίρῃ, δπά ο ἔδει τπϊοῖς. [Ι͂ἢ τῆς ἰοπιρία οὗ Απιθη δἵ 
Τῆοθε5 (Καγπακ) ἴῃ6 ρτϑαῖΐ ρμογίϑίγίε οουγῖ ἰα 275 ἢ. Ὁν 328 ἢ., απὰ ἴῃ 
βήθαὶ πυροϑβῖν]α Π4]|] ἰ5 τὸ ἢ. Ὀν 328 Π., ἰἴ5 τοοῦ Ὀεὶπρ βιιρρογίδἃ ὉΥ 134 

σοΙππλη5. Τίς οποίΐίοσαυγα οὗ ἴῃς ἴθρ]ς οὗ Βεοὶ- Μεγοάδοῃ αἱ Βαῦγίοη (ςοπιρίεῖθα 
Όν ΝΕθυςΠδάη62ΖΖαΓ) ννᾶ5, δοςογαϊηρ 

ἴο Ηδρογοάοϊις (1, 181) αδουΐ 12οο ἔθοεῖ 

54ιαγ6. Τῆς ρῥγθϑοηΐ δηοΐϊΐοσασγε οὗ ἴΠπ6 
ἥαγα»»ε ἐελελονῖ ἴῃ Τογυβαΐοπι, παῖ 15 
1πΠ6 «απὶβοίαὶ ρἱαίίογπὶ οὗ ἴῃ86 απεοίεπιὶ 
“Τεπιρίε αἴθρα οἡ Μοιπὶί Ζίοῃ (566 
Νοῖθα οὐ ἴθ Ῥϑβαϊΐπι5, ἢ. 235, πο. 2, 

1.11}, ἰδ αῦοιιϊζ τδοὸ ίθοῖ ΌὉΥ τόοο ίρεῖ, 

1η6 σρϑςοΐαὶ αὔθ οὗ ἴῃε θοῆς οΥ̓ {δε 
ΑΟΩΙ Ὀεϊην αἀρουϊ 5ςοὸ θεῖ Όγν δ5οὸ 

[εει. νι της ν ποῖα (ΟΠ οννὶηρ ἀδβογῖρ- 
(ἰἴοπ οὐ τῇς οἰπιςίαγε οὐ ἴῃς. Τοπιρίθ 
ΩΛ τ Κίηρ 6.7; |6Γ. 52,17 -:2ᾶ; 2 

ΓΏτγοη. 3. 4. 
[ΕΖΘΚΙι6] 5 ἰοῆρ οὐδ᾽ πᾶν πᾶν ς 

Ὀδοη βοιηθνδαῖ ἰοηροῦ ἴδῃ Παϊΐ ἃ γατά 
ΟΥ 18 ἱπεῖϊος; ἴ ννὰβ ὑγΟΌΔΟΪΥ 21 ἴη., 

ΟΥ δνϑὴ 21ι13..7 ΑΙ αποεϊθηΐϊ πιθάϑιγοϑ 

δηᾶ νεῖὶρῃϊς (οχοθρῖ, ρεγῆαρϑ, ἴΠῈ Ερυρ- 

[141 νοῦ ἀθγνοα ἔγοπὶ Βα ν]οπῖα, ἀπά 
ἴῃς οἰαπάαγά οἱ Βανγοπίδηῃ πιείγοϊορΎῪ 
ἷἰσ ἴη6. σταάυαϊο τα οὐ ἴῃε σἰἴδαϊιιθς 

οὔ Ουάθα (αροιζ 28οο Β. σ.), αἰ ηἴογγθα 
Ὁγ τῇς. ΕὙΘΠΟἢ δχοανδίίοης αἵ Το]οῦ 

ΘΤΑΤΌΕ ΒΕ ΟΕ Οὔθεκλα. (οΣ Νοῖεϑ οἡ ἴπ 6 Ῥβαὶπιβ, ᾿. 224,1. 18) 
45 ΔΠ πον ἰπ ἴη6 ΤΙ οὐινγο. ΤοΙοῃ ἰ5 

ϑιπαϊο πη δοιΐποση Βαυγνοηΐα, ἀρουΐϊ ἔνα τη1165 θαϑδί οἵ ἴῃς ϑῃαῖ1:-61-Ηδὶ (δὴ 
Δησθηΐ σαηαὶ σοππηδοίίην ἴπ6 ΕῸρητγαϊεβ δπα Τιργβ), ὅο π|}1|65 που οἱ Μυρπεῖγ 

ἐξευτ πον 

ΡΙΑΝ ΟΕ ΑΘΘΥΕΙΑΝ ΘΑΤΕΧΥΝΑΥ. 

ΞΑ Ἡρρτγενν γοα σοπίαϊπεα 6 εὐ ὶῖ5 (οὐ Πα ναγ5) πιισδῖ ἃ5 οὐ πιοήθγη γοα (ον 
2οίε, ῥόγοδ) Ξε (οΥγ, ποῦ δοσυγαίοὶΥ, 5.54) ναγτάβϑ. Α5 ἃ συδὶ[ ΞΞ ῷ ναγὰ, α Ηοῦ. 
τοῦ Ξξξ 3 ναγάς οἵ 9 ἰδεῖ; 50 ἴ 6. Ηθὀρ. στοὰ ἰβ νας ομο- πα ΙΓ οὗ ἃ πιοάογη γοὰά (ροσςοῇ, 
ῬοΪο). 

Τσοπρδοαυθηῖῖν, 6 ΠΥ 5αίοϊν δα οπο-ϑἰχι ἴο 1 της αἰπιοηϑίοῃβ. 45 βίνθηῃ Ὀεΐονν. 
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(ὕτ οὗ τὰς σῃϊ 665), δαπὰ 45 πιῖ]865 βαϑδὶ οἵ ϑϑαγκα (Ετες ἢ). ὙὕὙνο οἵ ἴῃ Το] οἢ 40 
ἰδαῖιος ἥᾶνθ οὐ 1Π6ῚΓ ἰαρ 4 ἴϑϊοῖ ἢ ἃ ϑἴγίυς (566 αὔονϑθ, ἢ. 99, 1]. 27 8.) 

Δηα ἃ ριαάυδίθα γυϊθ, δηά 
Οὔ ΟὔΘ οὗ ἴῃοϑε ἰδὈϊεῖβ 

ς (ϑἴαῖυε Β) ννε ἤηά, Ὀοϑι 65 
[π656 ἱπιρ᾽ οπηθηΐβ, ἃ ΠΘΑΙΪΥ 

δηρτανεα ρΐδη οἱ ἃ ἰογῖίγθςς 
ἢ ἴοννεσβ, ραῖος, ἄς. (οὐ 
Ὡοΐε οἡ Ϊοξῇ. 18,4). Τῆς 

Ιο ἴα Ὁ]6ῖ πού ἢριτγεοά 5 δἀῦουΐϊ 
Μ ΧΙ ἴῃ. αηά δροιϊῖ 1 δέ 

ΕΣ μά ετν " αρὰς ἰη. τῆϊοκ ; ἴπ6 ϑἵἴγ!υβ ἰ5 634 

Ὧ Σ ' ἴπ. ἰΙοηρ ; απά τπ6 τυῦΐϊα τοϑί 
ἶ ἴῃ. ἰοῆρ, 3. ἰη. νἱάδβ, δπά 

15 »ὲ ἴῃ. τῃςκ. ὙΤ|νϑ. τυ]α 15 

ΤΑΒΙΕΤ ΟΝ ΤῊΗΕ ΚΝΕΕΒ ΟΕ ΤῊΒ 5ΤΑΤΌΕ. αἰνίἀεα ἱπῖο τό εἰἶσίές οΥ 
βηροι-Ὀγεδαάςῃς οὗ 16.6 π|Πὶ 

ΟΥ ἃ ἰἰπ|6 πιο ἴπδπη 54 ἰη.," δηᾶ ςοπὶθ οὗ ἴπεϑθεὸ αἰρὶῖϊσ αἂὔγὸ ϑυδάινἀφα ἰπῖο 

δ'χ ἤηος. Απ ογάϊπαγν οὐδιῖ σοπίαϊηβ 30 αἰρ!ῖ5, {παὶ 5, τοῦδέ ἴῃ. (ΟΥ 495 πιπι), 

20 αηά «4 ἀοιδίο-ουνδιὶῖ (οΟΥ γαγά) ΞξΞ 3028 (οὐὁ οοό πη). Α ΒαῦυἹἱοπίαη ἴοοϊ (- 2ο 

αἰριῖθ οὐ 24 σδ11) 5 δῇοιιϊξ 13 ἴῃ. (οὐ 330 π|π|}.. Τρ Βαργυ]οπίδη Ὀτίςκε ἴπ 
οἷν Μυβουμβ ἀγθ, 45 ἃ το, 132 ἰῃ. βηαυαγθ. ΤῈ τό αἰρῖσ οὐ ἴπ6 στὰ οὗ 

Οιυιάδα τοργοϑοπὶ κί γαγὰ οὔ ψὶ οὐδ. Τῇ ἴα ᾿ονμά ἱπ.} (26ς.6 πηπλ), 1 αἰρὶϊ 
πιοῦο ἴπαῃ ἴῃς οταϊπαγν Πα](- Ὀυ]απρε ἃ5 ἴπΠ6 οἰδηάαγά οἵ 

25 εὐδιῖ οὔ 15 αἰρ!ῖ5. Υ͵ε Κηον πηδαβϑαγο. Το Εργρίδῃ οὐδ] 
(παῖ ποτ ννᾶ5, Ὀοϑιἄθ τῇς νν85 76 ἴῃ. βῃοσίου, υἱ2. Ξξ 20 74 

ΟΥΙΠΑΓΥ Οαὐδϊῖϊ, 4 ἰοΆρΡΕΓ Ϊῃ. (οΥ 527 πιπ|)}). Τῆς ἰη- 

σοὐδιῖ, τῇς 50-ς] 1.4 γογαΐ βου ρίίοηβ οὐ ἴῃθ σἰδῖιθς οἵ 

ἐμόϊξ, ννῃϊοἢ ννὰ5 θαι] ἴο αυάδα «αἴ ἱγαηϑίαϊεά ἰῃ 
20 ὃ οἶα Βαδγϊοπίδη ἰοοῖ, [παῖ Τ)εογαῖς ο7 ἐδε ας έ,2 νοῖ. 2 

ἷ5σ, 21ζ.( ἴῃ. (ΟΥ δ50 π11)). ([οπάοπ, 1880), ὈΡ. 75 - ΙΟ5 
Ηδοτοάοῖις (1,178) 5ἰδῖθϑ Δπη4 ἰῇ ΘΟΗΒΑΡΕΚ᾽ 5 (υπηεῖ- 

ἴπαι ἴπΠ6Ὸὶ τογαΐὶ ουδιὶῖϊ νὰ 3 ἰοσγηλ [1ἰγαγν, ΚΒ ΠΙΙ ὡᾧἔ 
αἰγὶ Ιοηροῦ τΠ4π ἴπ6 οτάϊ- (Βεγ πη, 1892), ΡΡ. 27 -- 65. 

25 Παῖγν συδιῖ. ΤῊΪ5 νου] σε 6 ἢ ΕοΥ ἴῃς πιείγοϊορίςδὶ 41165- 

ἴο ὈὍὈ6. πιοῖα οογεοὶς ἴπδη [οὴς οὐ ΈΗΜΑΝΝ ἴπ ἴπ6 
Ἐζοκίοὶ᾽ 5 φίαϊθπηθηῖ ἴπαὶ {ΠῸ Τταηϑδοίίοης οἱ ἴπ6 Βουη 

ἴἸοὴρ οὐδ νὰ ἃ Παηά- Απιῃτγοροϊορίςαὶ ὅος., [υἱγ 
Ὀτοδάςῃ οἵ 4 αἱριῖ5 ἰοηροῦ 1806, ΡΡ᾽. 452 -- 458.--Ῥ. Η.] 

40 ἴπδη ἴῃς ογάϊπαγν οὐδιῖ. ΤΠΕῸ 
Ἰοῆσεῦ οὐδ] οὗ 33 αἀἰρη5 Ξε (12) [ηϑῖορδα οἵ εαμὲ 6 
213. ἴῃ. (ΟΥ 550 ΠΊΠ1) 566Π15 νὰ πιυσὶ τοδαὰ ὀγονρλξ »η6, 

ἴο πᾶνθὸ δθῃ υδϑθ6α ἴῃ 41] ΒΑΒΤ ΟὕΤΕΚ ΟΑτεναυ. 85 ἰη νν. 1.17. 

Ασϑυτῖαη «πηὦ Βαδυ)]οπίδη (123) Τα Ργορῆοῖ ἰ5 1εά 
45 (ργοῦῦϊν ἔγοσι ἴῃε6 ποῦ οἰάθ, 8,3) οιδιαβ ἴῃς νν]}} ἴο ἴη6 εαϑδὶ σναῖβ, νῇῃϊςῇῃ 

ννᾶ5 ἴῃς πηοβῖ βδασγθα δηΐίγαπηος (44, 2). 

(14) Τῇθ ννοτάς οπιῖοα ἀγὸ ἃ σογγπιρῖ γερϑι τ οη οὗ ἴτη6 ργθοθάϊηρ οεἶδιβ6. 
(15) Τῇθ ςοπδίγυςτοη οὗ ἴπΠ6 ρναΐθνναν ννὰβ δ58 (Ὁἱονϑ: ἴἴ ννὰ5 75 θεῖ ἰοῃρ 

ἀμϑδεβσοφβο. ---- 

ἘΑ Βαρυ]οηίΐδη αἐρὶ ((Π6 οἰχίθεπι ἢ ραῖίὶ οὗ ἃ οὐδ1) ξξ Κῇή μαΐ, ἘΠΕ ΙΒ πηρᾶβαγα 
(16 παὶ δ ξῖὶ γαγά). 

7Τῆς ργαάυδιίςα ροσχτίοη οὐ {πὰ σι] ἰ8 τον ἰῃ., νυ8 6 τπ6 οηϊίγο ἰοησῖῃ οἵ τ 
γΓα]6 5. ἴον ἰη. (566. δῆονυθ, Ἷ. 13). ΎΤΠ6 τὰ]ὸ οἵ Οαιιάθα (οη δἰαῖϊυο Ε) ἰ5, (πογείογο, ἃ 
ἐηε- τῆ δαςσεγο (Ετοποἢ δίαίοη ἃ ἰγαϊίς, (σοτπιαη «δ᾽γίελ»ιᾷα:9), ποῖ δὴ σηπ6-π ας (Ἐτοποἢ 
δίαίομ ἃ ὀομίς, ἀφτπδη Ἐπ, αΡΙα55). 
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ἔγοπὶ οαϑί ἴο ννοϑί (ν. 15), ἀπά παϊί ἰῃμαὶ ϑρασς νἱάβ (ν. 13). Οη δϑοοπάϊηρ ἴῃ 40 
οὐυΐεοῦ ϑδἴθρϑ (ϑονθὴ ἰπ πυπιῦοθῦ, νν. 22.26) οὔθ οαπὶὸ ἱπῖο ἰῃ6 ζλγεελοία (5), ἃ 
5ΒΡᾶ(Θ 15 ἔδεϊ νἱἀθ γοπιὶ πούίῃ ἴο δουΐῃ (ν. 11) δῃά ο ἰδεῖ ἄδερ (ν. 6), νῇῃϊςἢ 
ν 5 ἴῃς (Πἰοκηθϑ5 οὗ ἴῃ6 δηςσί το! ηρ ν να] (ν. 5), ἰτοπὶ βαϑὶ ἴο ννεΞῖ. Τῆτγουρῃ 

5 16 ναΐθνναυ τᾶπ ἃ ραϑϑαρο-νναν ἰγοπὶ οὐϊοῦ {[Πγοϑῃοϊα ἴὸ ἱπηθῦ [γοϑῃοΪ ἃ, 15. ἴδοῖ 
νυ άς (Θχοϊυαϊηρ 51115) ἀπά 42 δεῖ ἰοῆρ, οὔ θαςῇ σἱάβ οὗ νοῦ ννεσα 3 ρσπαγά- 

γοοηΣ (νν. 7.10) ίογ οἴδορθῖβ ἴῃ αἰϊοηάδηςθ, ϑαςῇ 9 ἔδεϊΐ σαιαῦα (Ὁ) ψ ἢ 4 ῥτο- 
Ἰδεϊίηρ 5111 οὐ δ'σῃῖ Ῥαγοῦ ἴῃ ἴγοηΐ οὗ ἰΐ, 18 ἰποῆες νἱάβ (ν. 12); ἴῃ6586 ΓΟΟΠΊ5 
ΟΓΘ βϑοραίαϊθα Ὁγν 50] ἃ οὐὔ᾽ οἱθσθα τηδϑϑθθ οὗ ννα]} (ν. 7), 73 ἰδεῖ Ἰοῃρ ἔτοϊῃ 

Ιο ϑαβρὶ ἴο νεϑῖ. Αἱ με νοβίογῃ δχίγεπην οὗ ἴῃ6 ραβδϑαρό-νναν (ν. 7) ννὰβ ἴπ6 

ἵημ7γ ἐλγεελοία (9), οὗ ἴῃ6. 58π|ὶ6 ἷζε 85. ἴῃ6 οὐδοῦ οπὲ (4). Τἤδη οαἀπὶς ἴῃ 
ὑεοείϊδιθ (ν. 9), δ1}"Μ2Ο ἴεεϊς ἴτοτη πουίῃ ἴο βου Ὁ 12 (δεῖ ἔγζγοπι ϑαϑί ἴο ννϑϑὶ (4) 
βΠαπιοὰ οἡ ἴῃ ννεϑδῖ Ὁγν ἰαπιῦβ ΟΥ ΠΙΔΘΟΏΓΥ 2 ἴδθεϊ το, ἴπ6΄ ἀοογνναν Ὀδίννθθη 
ἴῃ6πὶ Ὀοίηρ 15 ἔβεῖ νἱἄθβ. ΤΠ Οτοεῖκ ΒΙΡ]6 ἀρῦεεβ ἤόγὸ ϑυρϑίδητα Υ ἢ τῃ 6 

15 Ηροῦτοεν Τοχί. 

(16) Ννεῖβα 8 15 ἃ πιδαηϊηρὶθος ρίοββ, οπητῖθα ἴῃ ἴπ6 τεοκ ΒΙΌ]6. 8 
(17) Τῆς οὐ τδα κἰαϊοεπιθηι (ἐάε εὐἱάϊΐῃ οΥΓἹ ἐδ ρσαΐξιναγ τυας ἐλίγίσεμπ εμόϊζς}) τὶ 

ςοηῆϊςοῖς ἢ ν. 15 ἀπὰ νΠ 411 (6 οἴμοι πιοαϑυγεπιθηῖβ. 1 Πᾶς ὈδΘη ρῥγοροβϑά 
ἴο τοδὰ δἔᾶδσο τὔαἂν οὗ ἐδεὲ ραΐεισαν (τε ἴα νά οὗ ἴῃ6 σαΐθννα ρύορθγ) σας 

20 ἐλίγίοδομ ἐμόίές, ἀπὰ ἴπθη, ἴῃ ν. 12, ἴο υπάδοιβίδηα ποὶ ταὶ ἴΠ6 οὐδ νὰ οὔθ οὐδῖϊ 

νάθ, Ὀὰϊ ἴμαὶ ἰἴ οχίοπαάδα οπς οὐδ᾽: ᾿πΐο ἴῃε ρσαΐθνναυ. ΤῊΪ5 ἰ5 ροϑϑιῦϊα, ὑαὶ 

566Π1|5 655 ροτιηθηΐ ἴπαπ ἴπ6 τοδάϊηρ ἤθγὸ δάἀορίβά. 
(18) Ονοῦ ἴῃς. νψῇῃοΐς τοοῖ; ἴῃ6 οὐυΐοῖ ννα]15 οὗ ἴπ6 ναΐθανναν νοῦ δροιυϊ 21. 

ἴδϑι τῃϊοκ. : 
25 (19) “οον οΡῥο- 

δίς α(007 15 ΟΌΒΕΟΙΓΟ, 

Ροβϑιϊν πιθδηϊηνρ [παϊ 
1Π6 πηδαϑυγοπθηϊν 9 

Βα] ΔΓΟΙνγ ἰγάπδνοῦβθ, 
30 8δηὰ ἴπαὶ οὔθ ἄοογ 

βίοοα ὄχον ορρο- 
βῖθ δηοΐῃοχ. 

(20) Ῥογῆαρ5 
ἴΠ6γ6. ορθηΐηρβ Ὁ6- - 

345 ἴνθβοῃ Ὀθαπιθ; [ῖἋδ6 

ΟὈ]θοῖ ννὰ5 βἰπιρὶν ἴο 
δάση Πρῃϊ δπα αἱγ. 
ΤΕ δοσοιηρϑηγίηρ Ὀδεπ 50 τοοίδά. 
"Ππςῖγαϊοη γοργβθηῖβ (21) Τῇε ραϊΐπιβ 

40 δῇ Ατηπιθηΐδη Ἰοῦνοτγ, ἈΚΜΕΝΙΑΝ ΤΟῦνΕΚΕ. νοῦΘ ταὶ ἴγθες (1π 

ταὶ ἰβ, δῇ ορϑηϊηρ ἴῃ 6 Τοπιρίο ἴπ ον νοῦς 
σαγνεά, 41,18; 1 Κίηρϑ 6,209); {πον ψοῦα ὑγοῦδοϊν συγνῖναῖβ οὗ ἴπΠ6 δπείδηϊ βδογοά 
ἴγθα, ἴῃς ϑσυπιῦοὶ οἵ ἀοὶν (σοπλὶπρ οτἱρίπα!ν ἴγοπὶ ἴγαο-ννοσβηρ; ολ ἀῦονεα, Ρ. 107, 
Ι. 52), σοπηπιοη ἰῃΠ Αϑϑυγίαῃ βεουρίιτεσ, απαᾶ ἴμ5 5ἴοοά δρρτορτγίαϊεϊν αἱ τῃ6 

45 Θηΐγαποθ, 85, ἰπΠ οὐτ ΠΠπϑιγαῖ οη (ἰγοπὶ ἃ σγοοῖὶς νᾶ56) οἡ ῥ. 182 ἴῃς ἴγεβ σίδηδς 
Ὀεπίάς πε αἰΐασ. ϑυςῇ βδογεαὰ ἴγθὸβ ἄρρθδαῦ ἴο πᾶνε Ὀθεθη οἵ νᾶγίοι 5. 5ρ66168. 

[Τ1πῆῸ εὖ (ἕοτὰ τπ6ὸ Νογίθννοσι Ραΐαςσο, Νιπιγοοα) οἡ ἢ. 182, Ὀοΐονν, γεργθϑθηΐβ 

ἃ εοὐναῖϊοα ἤρ-ῖγες (Με εαγία)" ἢ ὕνοὸ Πυπιδη- οαϊς, νηρεὰ μϑπὶὶ 
ΠοΙϊάϊηρ κἰπρα οἵ νὰ ἢρθ ἰπ {πεὶγ ἰοῦ παπᾶ, ον ἀθητίν ἰοῦ ἴη6 ρυγροθα οὗ 

50 σαρτὶἤοδίοη (ΩΓ Απιοβ 7, 14). Τῇ νὰ ἢἣρϑ (εαῤγίβεϊ) τὰ Ἰηίεϑιθα ψ ἢ πλϊπαῖς 

μοκᾷ 3 

ἴῃ ἴπ6 οσθηΐγο οἵ ἴπεὸ 

τοοῦ οἵ 4 ἤοιι86, ἴτο- 

αὐυδηῖν ἰουπά ἴῃ Ατ- 
πιθηϊδη ν ]]αρθ5. Α5 
(ο [ῖἢ6 Ρροβϑι ΠΕ 
τπαὶ ἴε6 Αδβϑδγτγίδηῃ 
ἢ41|}|5 ννεῖθὸ. τοοίεά 
ἢ Ὀδαπις ἰαἰα Ποτὶ- 

Ζοηίαϊν, οὐ ΤΑΥΑ ΚΡ, τό 

Λῆμεουελ, 2, 259. ΤῇῊΘ 

διιαγά-τοο 5 δηα νθ5- 
ΌΌυ 165 ποῦ ἀθϑογθοά 
τιϊρῃϊ ἐαϑῖϊν Πᾶνα 

4χοϑδξϑοδθρῇ ο------ 

ἘΕῸΥ ἃ πιοῦα γϑαϊ ϑιὶς Αϑϑονυγίαδη σγοργοϑοηϊαίίοη οὗ ἢρ-ἴγθο ολ {πὸ ρἱαῖθ ἑδοΐϊπρ Ὁ. 
48 οἵ δαϊαλ. 
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Ὠγπιοπορίογουβ ἰπϑοοῖς ( αςίοῤδαρα, ργοδοογε) ΜΏΙΟ οἤδεςοϊ ἰδουπαάεφιίίοη ὃν 40 
Ὀπηρίην ἴῃς ροϊϊδη οἱ ἴπὸ πιαῖὶς ἤοννειβ ἰηῖο σοηΐϊδοὶ ψἢ ἴῃς οἴρπια οὗ ἴῃς 

ἰεπιαἷΐς ἤοννεῖβ (οὐ ΡΙ]Ίηγ, Λλαλ 
ΗΠ] δ. τῷ, 21). Τῆς ΕΥθησἢ ἵγάνοὶογ 
ΒΑΙΙΤΗΑΘΑΒ ΡῈ ΜΟΝΟΟΝΥΒ τοΪδῖοϑ 
ταὶ ἢε νᾶ5 ἰοϊὰά ἀυππρ 15 οἴαν 
αἱ Αἰεχαπάπα, Εργρὶ (Εεῦπιαγυ, 

1647), ἴπαϊῖ ἴπ6 νοπΊθη οἵ πὲ στεοῖκ 

ἰϑἰαηᾶὰς υδεα ἴο παὴρ τοβϑγίες οὗ 
νὰ ἢρσϑ ονοῦ ἴπΠ6 Ὀγάποῇοβ οὗ ἴῃ 6 
εουϊναϊεα ἤρ-ῖγοος. 

Ηεγοάοϊυς (1,193) οοηῆιβος 

1Π15 σαργιδοδίίοη οἱ ἤἢς-ἴγθεος (τεοῖκ 
δγϊμάξεῖμ) νι 1τῃ6 «τιϊῆςϊαὶ ἰεεουη- 

ἀδίϊίοη (Οτεοκ οὐννλάξείη) οἵ ἴῃς 
ίδπηαὶς ἀδῖθ- ραἶπὶ ( δωμ"ἔν ἀαείνδ- 
,2 γα), νὨϊςἢ 5 εῇδοιϊοαὰ Ὀγ δρρὶγ- 
ἴῃ ἴῃς ροΐϊϊΐβφη οἵ [Π6 πιαὶε ον δύ 

ἘΠ Ηυ ἴο ἴπε οἰϊΐρτηα οἵ ἴπε ἰδηγαῖὶε ἤοννεῖς 
20 ψΠςἢ δνθηϊυδν στον ἱπῖο ἀδῖος 

(τ. Τπεδορῆγ. 27Πι[|δ. ῥέαπέ, τὶ, 2,6; 7,4; ΡΙίηΥ 13,7). [πῃ ἢψ. 1 οἡ ἴῃς ρῥἷαῖς ἰδεὶην 

Ρ. 2 δὰ 566 82ῃη οᾷρὶο-ποαάθα, νἱηρεὰ ἀδῖν ἢ ἃ σομο-παρεαὰ οὔ]οςΐ ἴῃ Πὶς 
τίρῃϊ παπᾶ δηά 4 Ὀυςκεὶ (οὐ. Ὀαϑίκεῖ) ἴῃ ἢ ἰεῆ. ὙΠ15 σοπα γοργοϑθηῖς ἴΠ6 παῖδ 
Ραἰπι- πἤογεσοθηςς οἰπρρεαὰ οἵ [15 ϑραῖῃε δπὰ νυν ἴῃς ἤονετ ορθῃ πὰ τὶρε 

Ὡς (οΥ ϑβοαδίϊεγτίηρ ἴῃε ρο δα, ΜΏΠ6 ἴπῈ Ὀυςκοῖ (οΟΥ Ὀαβθκεῖ) ρῥγοῦθϑῦϊν οοπίαδϊποα ἃ 
[γϑϑἢ συρρῖὶν οἵ πιαὶθ ἤἥονοις  (Ἰἴ τῆς ρο ]θη-θοδγίηρ ᾿πβογοβοθησος ἡ γα οατη θὰ 
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ΑΞΘΘΥΕΙΑΝ ΒΘΑΓΟΒΚΕΌ ΤΕΚΕΕ. 

ἴοοβδε, πιυςῇῃ οἵ ἴπε (δουπάφίπρ πιὰ] οΟΥ̓ῪῚατῖπα ϑου]α [)ὲ ἰοσῖ). ΤῊΝ σγοβ5 ἔδτ- 

{Π᾿χαῦοη οἱ αἰαἴο-ἴγεες. ἰσ 411} ργαςσιος ἴῃ Ῥεγθία δπά δ] αἷοηρ τῆς Νοπῇ οἵ 

ΑἸτισα (πη Αταῦὶς 1 5 σα] τὰ μὐμαψφα οὐ ἡ άφφαλα). Ιτ 15 ἱπα βρεπβαῦίε ἴο ἃ σῸΡ 

30 οὗ 610]ε ἀκλίέβ. [πὶ ϑυςῇ τορσὶοηβ 5. Ἄβοντια ἴπῸ ργοϑρεπῖν, ἀπά οἤδφη ἴπε νοῦν 

οχίϑῖθηςθ, οὗ ἴπε ρμρορυ]αῖίοη, ἀερεπάςα ὁπ ἴῃς ἀαΐο-σγορ ; ἔνε ἴῃ πιοάσθγῃ {ἰπ|65 

ἃ ίαι!υτε οὐ ἴπΠε ἀδϊετστορ. ἀπιουηῖθ ἴοὸ ἃ ἰαπηῖπθ. ΤΠΐ5 ἱπιροτγίδηςο οὗ ἴῃε ἀδῖοθ- 
ραΪπὶ σάνε ἴπ6 ραΐπὶ τς σΠῃατγαςσῖεγ οὗ ἃ ϑασγεὰ ἴγεε, δηά ᾿ἴ5. αὐτὶῆςιαὶ ἐδουηάειίοη 



13. ᾿-αὐφθέθα. ἈἸοίεα ὁπ ἀκεβίεῦ χϑηθιες-. 40, τό 

ννὰ5 ἰοοκεοῆ Ὡροῃ 85 ἃ τοὶ ρου σούθοην, ΜΜΏΠ6 ἴῃ ἃ πιοῦο δαἀνδηςθα ἂρ ἴΠ|5 40 
δεῖ Ὀδοδπια ϑυμῦοὶὶς οὗ γα τι π655 δημα Ῥγοβροῦ αν ἴῃ σοηθγαδί. 

Τῆς ίαςιϊ ἴπαὶ ἴῃ6 δηςσίθης Αϑϑυσίδηβ Κπὲνν ἴῃΠ6 ϑόχὸβ οὗ ἴῃς ἀαῖθ- ραϊπὶ 15 
Ρίονεβα ὃὈγ ἃ ουποιίίογῃι νοσδρθιίαγν (ἰΐ ΚΕὶ 46, πο. 21, 1]. 29. 30) Ποῦ σίρε ίο α 

5. σίξαγμ, ᾽ἃ τηαῦῖθ ἀδῖθ- ραἰπ|,᾽ 15 αἰβ! ηριυ 56 α ίγοπι ρελίνρηαγ, δἱηρῖσλίε “ἃ ἰοτηδῖὶθ 
ἀαδίθ-ραὶπι.᾿ Μοβὶ οὗ ἴῃε ἀδίθ- ραϊπι σοργεβθοηϊθα οἡ ἴῃ6 Αϑϑυγίδ ΠΊΟΠΙΕΠΊΘηϊβ 
ΔΙ6 ἰδηιαῖα: Ὀεῖον ἴπ6 οἱυπιοσα μεδα οἱ ἰοϊςδαρο ννα φἜπογα! ν βδηα, οἡ ϑαςσῖὶ 5ἰἀθ 
οὗ ἴῃς 5γαϊρῆϊ, τοιρὴ βδίθῃ (οἴφη ἢ οἤπξοῖς αἵ 115 ἰοοῦ), ρεπάδηϊς Ὀσποθ 65. οὗ 
ἔπι; 566 τῆς Ππ|οιγαῖίοης ἀῦονθ, ἢ. 125, αἀηὰ Νοῖίβϑ. οὔ ἴπε ῥϑαΐπιβ, ΡΡΌ. 98. 148. 

ΙΟ 175. 192. 
Τῆς τοργοϑοηΐϊαδιίίοηβ οὗ ἴπΠ6 νϑγουβ 58οΙθα ἴγθο5 αἴθ, οὗ σοῦγϑθ, νθὺν πιυςῇ 

σοηνοητ πη }1Ζοα (Ὀυϊ ποῖ τοῦ 50 ἴδῃ ἴῃς ἤρφσιγες οἵ ρῥδηῖϊς οὐ οὗ δηῃϊ]π)αΐβ ἴῃ 
Ποσαϊ ἀγυ); ολ αῦονϑ, Ρ. 94, πεῖθ να ἤηά ἃ ἰδπιαΐθ ννἱηρεα βρῃϊηχ Ὀδείοτγε 16 
σοηνοητοηδ)  Ζεα ἰογπὶ οὗ ἃ Ραϊπι)-γθε ; αἷἶβδο ἴῃς σοαςγοαά ἴγθα Ὀεΐννθεη ἵννο » τη 5 

15. ἴῃ ἃ ραῖΐ οὗ ἴπε ἀφξοογαίίοη οὗ ἴπε Ετδαηςοῖ αδε αἱ ΕἸογσγθῆος (ΡΘΒΑ, |υῃ6, 
189ρο, Ρ]. ἷν, ἢν. 18). Α 51] πιοῖεὲ σοηνθοηί.οηδὶ ἔογπὶ οὐ ἴπ6 Αϑϑοντίδη Ρ4]Π| 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἴῃ ἴπε ραϊπιοίῖϊα (οἴθη οα] θα ἴτῃ6 Ὠοπευϑυςοκὶθ οΥμαπΊθΠἴ) σοΠΊΠΠΟ ἴῃ 
Οτοεῖκς αἀπὰ οἵἴπογ δηςσιθηῖ δγοπἰϊοςίαγα. 

Τῆς νἱηρεά σϑηῖ ἤριτγοα πη τς δςῖ οὗ ἰδοιυηάαίίηρ ἴΠ6 (δπιαῖὶς βοννθῦθ ΠΊΑΥ 
20 ἴανε οὐρα  Ὦν συ] Ζοὰ {πὸ νη 55 σαΥγγίηρ [πὰ ΡΟ] πη ἔγοπὶ ἴῃ 6 πηαΐθ ἤοννευς 

ἴο ἴπε ίδπιαῖὶθ. [πη δηοῖπου βουϊρίυγεα σσοῖρ (ΡΘΒΑ, [π6, 189ρο, ἤρ5. 14. 20; οὐ 
αῦονο, Νο. 6 οἡα ἴπ6 ρἷαῖο ἰδεοϊηρ ἢ. 1) ἴῃ νἱηροα βυὺη (566 “αΐαλ, ὈΡ. 143. 180) 
ἷἰ5. ποῖά Ὀν τορθβ ἴῃ ἴῃς παπάς οὗ ἴννο Κηθοὶηρ ἤσιγος ονοῦ ἃ ραϊπι-ῖγο, ίοσ ἴῃ 6 
Ρυτγροβα οὗ τρεοηϊηρ ἴῃ6 ἔπι, ψ ῃ1|6 ὈΘΠΙηα ἴπ6πὶ οἰαηά ἵνο νιηροα ἤρυγος ἢ 

25 Ῥαϊπιτσοηβ δηᾶ Ῥαβκεῖ γοδαν ἴο ἰδουπάαϊα ἰῖ. Τηεθε Αβϑυγίαη πυιηδη- οαϊδά, 
]ΠΡΘα σΘη αἵ ἰπθ6 ρῥγοϊοϊγρθ οὗ ἴῃ 6 νἹηρθα δηροΐθ ἴο ννῆοβα ἔογπὶβ 6 δ΄ 
δοςσιιίοπμθα. Αἱ τπ6 {πὶ6 οἵ ἘζΖεοίκίοὶ {πογὲ νοῦ ργΟῦΔΌΪ ἢῸ οΟἴπεῦ ἴγρϑβ ἴῃ 
1ηὴ6 νοῦ δηϑννοηρ ἴῃς αἀοοοπρίίοη οὗ ἴπ6 ἔουγ ννιηρε δπᾶ ἴῃ ἢαηάς Ὀσῖονν 
1ῃ6π|ὶ (ΕΖΕΚ. Σ,8; 10,21) Ἔχοθρίῖ ἴποσβθε Βαρυ]οπίδη- Αϑϑυγίδη ἤσυγεβ. ΤῸ ίουγ 

320 αἀἰβεγεπὶ ίβοθβ οἵ ἴπ6 σοπιροϑῖῖα ογθαΐισος ἀἰθϑοροα ὉγΥ ἴῃς Ῥγορῆεις (ΕζΖϑκ. 
1,1οΟ; 10,14) σοϊγοϑροηά ἴο ἴΠ6 ναγίοιι5 ψἱηρεα ἤριτος ἢ Ποδας οὐ ΠΊΘη ΟΥ 
ΘΔρΡ]65 δηά ἴπθ Ὀοάϊΐθ5 οὐ Ὀ1115, ᾿ἰοῆσ, ΟΥ πιθη, ννῆϊοῦ νὰ βηά οἡ ἴπ6 Αϑβϑγυτίδη 
Τ]οΠαΠΘηἴ5 (566. τῆς ρἷαῖς ἰδείῃρ ἢ. 2 απὰ τῆς. Νοῖοθς, οὔ ἢ. 95). Τῇα αἰζογηδΐα 

σμοασπαρῖπι δηὰ ννηθδεῖς οὗ ἘΖοκΙοΙ 5 νιϑίοη (Σ, 15; 10,09; οἱ Ρ. 95, ἰ. 48) 5(ΓἸκΊ πρὶν 

35 ΤΟΟΔΪ] ἴῃ6 νἱηρεα Αβϑουγίδη ἀθ [165 ργθϑθητηρ ραϊπη-σοηθ5 ἴο ἃ 66 |-ΠΚὸ οδ]εςῖ 
(ΡΘΒΑ, Ϊυπὸ, 1τ89ρο, ἢρ. 16) νης θθοπὶ9 ἴο Ὀ6 ἱπίθηπαρὰ ἴο τεργθϑϑθηῖϊ ἴῃς 
Ποδα οὗ ἃ ραΐπὶ 45 ϑθθὴ ἰγοπὶ ἀῦῇονβε οὐἵ᾽ Ὀεῖον ; οἱ Νο. 4 οὐ ἴπε ρἷαῖς (δεϊης 

Ρ.1, νεῖ ννῈ ἢηά, ἴῃ ἃ ρστοὰρ ἔτοηιὶ Ῥογβαρο δ, ἴῃε πεοδά οὗ ἴῃς ραϊτη-ἴγ6 6 
σίνθη ἴῃ [η6 σοηνοπίϊοπαδὶ ἰογπὶ οὗ ἃ παϊγοβοῖῖθ, ννῃ]6 τὸ ἀγανίηρς οἵ ἴῃς 5ἴθηι) 

40 οὗ τῇς ραϊπη-ἴγθο ἰ5 αἰπτοϑῖ παίιγα σῖῖὶς. ΤῊ ίουγ ἰοτπις οὗ ΕΖϑκΙθ]᾿ 5 ΟΠ συ ὉΠ 

ΓΟΑΡΡΘαΥ ἴῃ ἴπ6 οι Αροσαΐνρίς Γγοδίαγες οὗ Βδνοϊατοη (δεν. 4,7), δηὰ ἤμα]ν 

ν6 πιοοὶ τῃϊς πηγϑῖῖς υαίθσγηϊοη ἀραΐη ἰπ ἴπΠ6 ϑυροΐὶβ οὗ ἴπε6 ίοιιΓ ἘΕνδηρο σοῖς 
(ϑ8ι. Μαῖϊπεν : δῆρσοῖ, ϑυπιθο ζίηρ ἰπῖθ!]οςῖ; δῖ. Μαγκ : Ἰίοη, βυπθο] Ζίησ πια) ϑῖν ; 
ϑῖ, [κὲ: Ὀ8]], συ πιο] Ζίηρ; σἰγθηρίῃ; 81. [οῇπ: εβαρίε, ϑνπθο  Ζίηρ ον πη 655}).7 

45 Ο.Ο Ε. ΒΟΤγιοκ, 716 ἤξπηρεοα Εἴριεγες οΧὙΓ δ κἄἰφεγγίαη αμα οὐδφγ αἀμείοηέ 

ομιρποηές ἴὰ ἴῃ Δ»οςσεαϊηρς οΥ7 ἐδε ϑοείοέν οὗ διῤἠεα Αἀγελαοίοσν (ῬΘΒΑ)), 

]0πῸ6, 1ι89ρο (νοῖ. Σ2, ΡΡ. 383 --, 292); Ε. Βονάνια, ,“αοζϑα 7γεθς οὐ {Δὲ “ςεγγίαπ 

"ον ὅζο. ἰῃὰ 7Δε δαὀγνίοπϊαμ απᾶὶ Ογίομέα εζογαά, νοῖς. 3 απὰ 4 (Ἰοηάοηῃ, 

1888 --Ι18900); (ΟΑΚῚ5 ΘΤΕΕΝΕ, 7}1ὲ “Ἐαρεγηπομίμε δ εγοδϊμομδο᾽ πη “μεῖοηΐέ 

ἀξοοξϑϑιβο. ----- 

᾿ Οὐ τε τοΐηιρς ὁ ἐλὲ τοϊμᾶς ἴῃ Ῥ65. 18 ,1το; 104,5, δῃὰ τῆ ἤρυγε οὗ ἴῃς ἀοπΊοη 
οὗ τς ϑοιιϊην εϑῖ ἱπαὰ ἴῃ ἡ αίαδ, Ὁ. 172. 

Τῆς αἰδιγ ακίου οὐ τ 656 βυπηθοΐα διθοηρ ἴδ ἴουγ Ενδηρο  !σῖς νατῖθ58 οσσαϑίοπδιϊν, 
Ραῖ τῆς ὈΜ]Π] 15 αἰννανϑ σοπηοςοῖρα νὴ 51. 1ὰπ|Κ6. 
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40, 17-- 39 -“ἰαθέθ (Ἰοίεα οκ κεβίεῦ ΚΘ... τς 184 

“τ εγγία ἴῃ ονιοίλεισ, Νο. 95 (Βευη]η, 1891), Ρ. 675; ἰ|άϑτκον, ερίος οΥΓ 40 
Βαόγέρμία απαᾶὶ “1ςεγγία (Βοβίοῃ, 1898), Ρ. 663.--- Ρ. Η.] 

(22) ΤὭτουρῃ {πὸ νεϑιθυ!θ- ἀοοῦ ἴπΠ6 Ῥγορηθὶ ρ45565 ἰηἴο ἴπ6 δα)οϊπίπρ σουγῖ. 17 
Τῆς παῖς, υϑεὰ ἴοσ (δϑῖῖνα δηά οἵἴπου ρυγροθοβ (οὔ 1 ὅ8πι. 9,22; |6Γ. 35,4), 

βίοοάα οὐ ἴπε ϑαϑξῖ, ποῦίῃ, δηά σδουΐϊῇ οἰεβ οὗ ἴπθ6 οουτ (οπ ἴῃ6 ννεϑί ννὰβ ἃ 

στοαῖ ὈιΠΠ]αῖηρ σοπηδοϊοαὰ ψ ἢ τῆς Τοηρὶ6); 566 ἴῃ6 ρἷαίε5 ἰδοίηρ Ρ. 70 δπά 72, 
γαϑροοῖϊνεῖγν. ὙΤΠοῖγ αἰπηοηβίοης ἀγα ποῖ ρίνεη; ἴπῸΥ νοῦ Ὲ ΡγΟῦΔΟΌΪΥ οἱ ομθ 5ἴοτγυ, 
δηά οἵ πιοάρστγαϊθ 51ΖῈ; ἰἴ 15 ποῖ δἰαϊθαὶ ψῃείμογ ΠΟῪ ννογα βοραγαῖθ, οἵ ἰογπιθα ἃ 

σοηππαυοις ὈΜΠΠπρ, ΟΥ ΠοῖποΥ ἴποὸν δα ἃ οοϊοηηδάθδ ἰη τοηΐϊ. 
(23) Ζοινον, ἴῃ ἀἰϊπιίποϊοη ἴτοσπι ἴπαὶ οὔ ἴἢ6 ἱπηθῦ οουγῖ, νης νὰ οπ ἃ 18 

Πίρῆοσ ἴονοὶ. Τῇδ ρανοπιθηΐ τῆ δήοιηα ἰἤγεοα οἱάθς οὗ ἴπ6 σουτί ἴῃ ἔγτοηὶ οὗ 
[ἢ6. Π4115; [5 νἀ ἢ ννὰ5 ἴπὰ ἰδηρὶῃ οὗ ἴΠ6 ναΐθνναυ (75 δεῖ) [655 ἴῃ6 το κηθ 55 

οἵ τμ6 ουΐοῦ νν4]] (9 δεῖ) δπᾶ ἴῃς. ἀδρῖῃ οὗ ἴῃς [4115 (ποῖ ρίνϑβηῃ, --- ὑγοῦδΟΪυ ἴτοπι 
15 ἴο 20 ίφεῖ). 

(24) Τῇῆοε νάϊ οὗ ἴῃ6 οιἴοῦ σοιτὶ ννᾶ5 150 ἴδεί. 19 
(25) Τπθ ποῖῖῃ δηά βοιῃ (ν. 24) σαΐθννδαυβ αἴ ἰῃ 411] γοϑρϑοῖβ ϑἰ πα ἴο 20 

1πΠαῖ οὐ (6 ϑαβὶ (ν. 6). 

(26) Τῆς πιραβυγεπιθηῖ νου ἤθε ἡδίυγα! ἵν Ὅ6 πογίῃναγά, οὶ τονζλευαγα 27 

845 ἴῃ ἴπθ Εοςεϊνοα Τεοχί. 

(27) Τῆς γμαΐενδαυγβὀ οὗ ἴῃῇ6 ἰππού σουγῖ αἀύ ἰάδηςςοαὶ ἰῃ σοπεοίπιοϊίΐοη υνἱἢ 28 
ἴπο86 οὗ ἴῃ6. ουΐογ σουγί, Ἔχοερῖ παῖ ἴΠ6 νεϑίθυϊθ 15 οἡ ἴῃ6 οΟὐθοῦ σἱάβ, ἰδεΐηρ 

{πὸ ουογ σουτί (566 νν. 48 .-- 43). ΤῆΘ δϑορηΐϊ ἴο ἴποπὶ 

ἶβΒ ὉΥ εἰρῃϊ οἴθρβ (ἰπϑῖθδα οἵ βονθπ), δηὰά ἴπ5 ἴῃς 
ἸΏΠΘΥΓ οσοὐγί 5 ἃ ρἱαϊίζογπι τγαϊϑοὰ αἀῦονθ πε ἰενεὶ οἵ 
π6Ὸ οὐἵοῦ οοιγῖ. Α ϑιπιῖΐαγ αἰταηροιηθηῖ ορδίαϊποα ἴῃ 
Αϑϑυγο- Βαυ]οπΐδη Τοπιρίθοα (ΕΑΝΙΝΘΟΝ, ““Ἵπεΐσημέ 

ηοπαγεολϊες, δαδιρΡέομϊα, α. 6), ἴπε οὔ]οοῖ Ὀείηρ ργοῦ- 
ΔΌΪ ἴο τάκ ργαάθϑ οἵ ἰϑβοϊαϊίςοοῃ δηὰ ϑδογεάιθβϑ. 

Τῇ δοσοιιρδηγίηρ αἀἰαρταπι ταργοβθηῖς ἴπ6 ρτουπά 

Ρίδῃ οὗ ἴπεὶ ἰαῦρογ τϑπιρῖὶα οἵ Κίηρ 
Αϑβϑυγηᾶςιγραὶ (884 -- 86ο Β. ς.); α ἰ5 

ἴΠ6 οὐΐεῦ σουγῖ; ὁ: ἴῃ6 ουἵοτ καΐθ- 
νὰν ἤαηκοα Ὀγν νἱηρεα 0115; ε: ἴῃ 6 
νοϑί]θ; α΄: ἴΠ6 ἱπποῦ σαΐονναυ; δ: 

ἴῃς πανα; 7: ἴῃς ΠοῖΙ͂ν οἵ ποῖϊε5 ψ ἢ 
αἰϊαῦ; ρ: ῥγθβῖθ᾽ δραγίπιεπηῖβ. 

(28) Ν. 30 5 ἃ σοὐτιιρίῖ γορει το 30 

ἴγοπι ἴπε6 σοπίοχι, Ὀγεακίης ἴῃς οοη- 
Ὡδοίίοη; 506 νν. 32.323. 

7 (29) ἴἴ βϑθηηβ ἱπιροβϑιῦϊΐα ἴο τὰ - 4,8 
272 ςονεῦ ἴπὰ ργεςεῖβο ἀδβογιριίοη οἵ τς 

ΡΙΑΝ ΟΕ ΑΒΒΥΕΙΑΝ ΤΕΜΡΙΕ (ΝΙΜΕΟΟΩ). σπαθιοῦ; ἴῃ6 Ηδεῦτγον πα Οτυθοκ 

ἰοχί αἰβεγ, δῃηάὰ πεῖῖποσ ρῖνθβ δῇ 
ἰπ6 ΠΡ 1016 δοσοιπῖ. [τ ἴα υποργΐϊαϊη Ψμοῖμοῦ ἴποῦα ννὰ5 4 ἐπα θοῦ (ῸΓ θδοῆ οὗ 

ἴῃς ἴῇγες σαΐθνναγϑ, οὐ ΟΠΪΥ [ῸΓ οὔθ, δπά ἱΓ ἰοῦ οὔθ, ἴοσ ψνῃϊοῆ οπο; δηὰ ἴἰ ἰς 
Ὁποογίδίη ἡ πεῖ ῦ 1Π6 σΠΑΠΊΌΘΓ ννὰ5 νΠὶπ οὐ πουῖ [6 ρμαΐεδιναγν. 

(30) ΡγοῦΔὈΪν [π6 δαϑδῖ ἰπηοῦ ραΐονναυ. 

(31) ἴῃ ἴπΠε στεοκ ΒιΡῖε: ἐς 2ογεδός ἄς. βεγνεαῖ ας α ἀγαῖη (οὐ σαγγυνίης 
ΟΥ̓ τπῃ6 ὈϊΪοοά). 

(32) Οπιτεα ἴῃ τῇς στοοῖς ΒΙΌ]6; τε σοἰαϊθπιθηῖς ἴῃ ἴη6 ἴοχῖ αἵ ἴοο ὈπΠεῖ 39 

ἴο ΘΠΔ0Ϊ6 τ5 ἴο ἀδοϊάε οὐ διιοςἢ ἃ ροϊηῖ. Ὑπὲ αθβογθιοη δϑϑυπιὸ5 ἃ ρἜηΘΓαΪ 
Κηον]εάσε οἵ ἴπΠ6 σοπαάϊοηβ. 
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(33) Ηθῦ. ομΐδί οἠδ τῦδο ροές μὸ ἰο ὴΦ θοῦ ἰδ αῇὶ υπηδίισαὶ ἀθβογιρίίοη 40, 40 

οἵ ἴῃ6 ροβιοη οἵ ἴπ6 ἴ0]65. ΤὴΘ τοπάογιηρ οαζ 26 οέαϊγς οΥ7 ἐδ ομέγγν (ἘΝ ΜῚ) 

ἷσ παγαϊγ δαπλ]55: 016. 
(34) Τπεῖε νοῦς 

οἰρῆϊς τἀρ]ε5 ίογ {6 

βαρ ϊο οἱ νοι πΠΊ5 
(νν. 329-41) ἰἴουγ 

ψΠ|π 1Π6 νοϑτθυΐθ, 

δηᾷ ίουγ ψηπουῦυῖ (4); 
ποπορ ἰΐ νας ἴῃαϊ πο 

νοςῖδι!] 6 βορὰ τῇς 

οΟὐοῦ σουγῖ, 50 ἰπαῖ 

1η6 δηϊπιαὶς δης ἀγαΐης 
σουὰ Ὀ6 πιοῦθ Θαϑῆν 

τηαπαρϑα. 

(35) Οη6α ρτοῦ- 
ΔὈΪν ποραῦ φαςῖ σοιρὶα 
οὗ 5] ρηῖοσίηρ 4065, 
50 ἴμαϊ τοῖς ν γα 
ννῃϊοῆ τπ6 θοῇ ννὰ5 υηρ αἴ τ16 δηϊπιαὶ ννὰβ οὰυϊ ὑΡ. 

-,ὐφεεθι. (Ἰοίεα οἡ (ξξεβίεῖ -χρηβοες - 

Ὗ 

Φωοσυθοσν ον» ὦ αὦῷ 

Ε 

ΙΝΝΕΝ ΘΟΑΤΕΝΝΑΥ. 

40, 40-- 48 

ἵνεῖνε [0165 ἴῃ 4]}: 

εἰρῃϊ ἰαῦρο δἰδυρῃίθεν 

ἴῃρ ἴδῦϊεβ, αἀπὰ ίουγ 

5416 Γ οὐδ (Ρ) οὐ 
 Ποἢ ννεῖα ἰαϊα [Π 6 

ἰπϑ᾽γυ πιεῖ τ5ο ἰη 
ΚΙΠ ΡΣ τῇς ϑδογίῆοϊαὶ 

Δη1Π|4]}5. ΕἸαθοτγαῖθ 

ὈΓΘραγαῖοπ5 τ π- κ: 
της ίοσγ ἴῆ6 5ἰαγνίηρ 
οὗ ἴῃς. νιςςπΊ5. 

(36) ΤὙταποίαϊίοη 

ΔΠηΠ 5θῆδε αἀουδῖίβι. 

Τη6 ὀογαφγς (ἘΝ 

λοοξδ) ψνθῖθ δρραϑΐ- 

ΘΠ ρτο͵θοϊϊοηθ οὐ 

(37) Τποθε [α]]ῖς παάὰ μὴ ]Π]}αγθ οὐ οοἰοπηδάθβ ἴῃ ἰγοηΐ (42, 6).--- Τῆς Οτοεκ 
ΒΙΌΪΕ τοδάς: αμᾶ ἀξ ὀγομσλέί πηῸ Ἱμίο {6 ἸΉΜ6Ρ εομγί, απα ὀολοία, τη ἐδσ μποῦν 

εομγί ὅχε., ννῆϊοἢ 5, ρούπαρϑ, ργείεγα δε ἴο οἷ. γονιϑεαὰ Ἡρῦτγον ἰοχί. 
(38) Τπαῖ 5, 

16 [ΙἸι ονιῖος, τῇ 

ἀερταάεα ρυθϑῖβ, 
44,10-τι4. ΤΠΟΥ 

566 ἴο πανθ ἄοπθ 

41] ἴτὴ6 νοσκ ἴῃ 

ἴῃς. Τοπιρίὶς (5]αγ- 

ἴῃρ Δηϊπιαὶς ἄς.) 
Ἔχορρί {π6 οἤεπηρ 
οΟἡ ἴῃς αἰΐαῦ; 566 

44,1τ1; 46, 24. 
(39) Τίς Ζα- 

ἀοκίῖθ δἵό ἰῃ6 

ϑϑΟΓἤσοῖο, 566 

44, 15. 16. Τῆς 

ΘΧΡΓΘΘϑΙΟη (07" 
ἨΦΩΥ ἢ ΠΗ͂ΨΗ ἀς- 

ῃοῖθ5 ἴπ6 «ας οἵ 

ΔΡΡτγοδοῆίην [ῖἋδα6 

Αἰϊασ, ννῆϊο ἢ νν88, 

ἴη {Π6 οτιρίπαϊὶ σοη- 
σθρίίομ, τ 6 τά ]6 

ἴογ (οοὐ 5εῖ Ὀείοτο 

ἴῃ ἀεῖῖν (τ ποῖς 
ΟἹ 4Σ:, 22). 

(40) ΤῆΘ 'πΠΟΓ 

σουσῖ, τδὸ [δεῖ 

54]ΠΌαγο, ἴῃ ἰγοπηΐ οἵ 

τ1η6 ΤεπΊρῖίθ. 

81.4.2 60) 

δ 

ν" 

Ὡς ων 

ΓΟ ΤΟ Ϊς [Ξ] 

Δ ἸΌΝ ΚΝ ῊΝ ἌΝ 

ἈΚ Νν ΝΛ ΑΚΡΟΝ ωνς 

Ὁ Ι - ΄ω]..] 

μ΄ 

δὰ δον ϑϑνς δον ἐΌλῸΝ Ἣν 

δὰ ον θα δ δττα ἜΝ Α ἀδν τ τ ἈΝΕ ΝῸΝ 

ἀνονας ἈΝ ΝΑ ΩΝ ΣἊΝ ἈΝ κὐα  Ἡπμ ΝΥΝ Ὁ 

Ι ἰὼ 

“ρου αν λυ ξος 

Ὁ] Χ2] 7ῳ] κα 16] 17} 15 
- π᾿ Ἐ οὐ έν; το δῦσα, τορη , 

ΡΝ ΟΕ ΤΗΕΞ ΤΕΜΡΙΙΕ. 

(41) Τῆς στοοκ 

ΒΙΌΪῈ σίνεος ἴῃς 

σούζγοοῖ πήρθδϑιτῖε- 

πιρηΐῖβ. Τῆς ρογοῇ 

(4) 5 32οχ18 ίροῖ 

(φ, τ Κίηρβ 6,3); 
15 ὀπίγαποθ ἰβ 21 
[᾿. νἸάςθ, βαηκοα Ὁγ 

ΠΙΊΆΘΟΠΓΥ (74π|05) 

Δ ίδοὶ νἱάς «πὰ 

ΚΜ {φοῖ τηῖςκ. [1ἰ 
ΪἷΞ.: ἃ γμιαά ἴο 

ἴῃς ἱπῖθτῖοσ. Τῇο 

Τεηῖρῖε σἱοοά οἡ 
Δη οἰεναῖε ἃ ρΪαῖ- 
ίογπι, δρρτοδοῃρά 
ΌΥ ἴδῃ δἴθορβ. [Ι}η 
[1ηΠ6 δοσοπλραηγίηρ 

ἀϊαρταμι, “1 τορτο- 
βοηῖς τπ6Ὲ δογεῆ 

(56ε δῦονρϑ, 1]. 29) ; 

8 τα ἴῃ ματὸ (566 

Ὀφδίον, Ρ. 187, . 

2); (Ο: ἴῃε “τοῖν 

ΟΥ̓ ὔοδες (Ρ. 187, 

Ι. 1ὴ); 2: [ῖῃς 

ταϊβοα φιμίονγηι (Ὁ. 

1872, 1. 372); ῖἴδ6 

ΠῸΠΙογ5. 7-: 929 ἱπάϊ!ςσαῖθ ἴῃς ο᾽ὐδ-εεδς ἴἰὰ τἴῃ6 ἢγοῖ σἴουυν (Ρ. 187,]. 42); α: ἴῃς ἵνο 
ίμαγς (8365 ποχί ραρο); ὁ: 1η6 λωτμὸς (5886. αῦονε, ]. 23); ε: {πΠ6 τοϊμα ἑηρ σία ῖγ- 

δς τύαγς (1". 188,1]. 8); 4: ἴῃς. ἴνο ὥσογς ορϑηϊηρ οἡ ἴῃς ρῥἰαίίογπι (Ρ. 188, ἰἱ. 5). 

41 

43 
42 

44 

45 
48ὃ 

46 

47 
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40, 49 

(42) ΤῊΘ ρῥΠΠὨαγα (α, 4) σογγθϑροηά ἴο πε [δοῃὶη ἀπ ΒοδΖ οὗ ϑοϊοπιοη᾽ 5 ἰεπηρὶς 40, 49 
(ι Κίηρϑβ 7,15 -- 22). 

ναγ, οἵ ἴῃ [ἴδε 

ῬΟΙΟἢ ἴῃ ίτοηΐ οἵ 

ς ἴ6Ξ ἑ Ἰαπὶιῦς (). 
ΤΏΘΙΓ αἰ πη 5! ΟΠ 5 
δΔῖ6 ποῖ ρίνεῃ; 

ϑοϊομηοη 5 ρ Π|ατϑ 

Α΄ΙΘ βαἱά ἴο πᾶνε 

Ιο Ὀδοη 27 ίδεϊ δι ρῇ. 
ΘΙΠΊΪΑΓ 9Π δῇς ὃχ- 

ἰσῖθβἃ ἰπ Ἐρυρίδη 
δΔηα Ῥῃορηϊςίδη [6 η1- 

ὈΪ6 5,4 ηἃ ϑοϊοπιοη᾽ 5 
ΔΙῸἢΙ- 

ἴθοῖϊϑ πᾶν ἤᾶνα 
Κηονη ἴπε ίογπι ἴῃ 

Ῥῃορηϊςῖα, οὐ ἴδακϑθη 

1 το Ἐργρῖ; ἰη 
20 Τγτεο ἴθ ννϑῦθ 

ἴνο ρΠ|ὰτγϑ βδογοὰ 
ἴο ΜοϊΙκαῦῖ, πὸ 

Τγήδη Βεααὶ (ΗεἊο- 
Το. 2,44). Τῆθβς6 

25 ἵἴννο ρὈΠ|αγ5 ἴῃ ἰγοηΐ οἵ ἃ 1οπιρῖίθ. 
οαρ αὶ (1 Κίηρβ 7, 16); ἰῃ6. 50) οἱ πρὰ 

σγρηϑδη νοῖϊνε 5ἴοϊ6 
ἴτοπὶ ἴἰῃ6 ϑδαηοίυδγνυ 

οὗ Αρμγοάϊια ἴῃ ἴῃς 
30 Θαβίογῃ Ασγοροΐ!5 οὗ 

Ιἀαἰΐυπι, Ογργιβ, ἀπά 

ῃονν ἰπ ἴῃς πλι56 1) 

αἴ Ογρτιβ. [Αρςςοοτγά- 
ἴῃ ἴο δ΄. Ε. ΘΜιτη, 

25 ὁ ὦ, ἴῃς ἀδοίδις οὗ 

1η6 ὈτοηΖα Ρ11}1ὰγ5 οἵ 

Θοϊομηίοη, 85. Ἃε- 

ΒΟ θΕα 'ἴπΠ τ Κίηρβ 
γ, Ῥοϊηΐ ἴο ἔυξο σδη- 

40 αἸοςῦς κε ΟΥ ογθοςοῖς 

--««θι6ὺ» (Ἰοέεα οἡ ἄκεβίεῦ οκορθον--- 186 

7:5. ἀποογίαιη ννῃεῖμοῦ ἴΠοῪ ϑἰοοα υ5ῖ νη ἴῃς δπίγαποο- 

ΓΑΞΚΤΗΑΛΟΙΝΙ͂ΑΝ ΡΙΓΓΑΚ5. 

ΓΟΥΡΕΙΟΤῈΕ ΓΟΑΡΙΤΑΙ.. 

ΡΙΠΠατα ἀρρθαγ ἴο 
ὍὈ6 ἀπενοϊορπιθηῖς 

ίγομι βἰπιρίθ σἴοηθ- 
ῬΙΘ 65 ψ ῃϊοἢ νν γα 
οἰ ἴΠῸΓ Αἰἴαγϑ ογ Γερ- 
Γοϑθηϊδίοηβς οἵ ἴῃ6 
ἀεῖῖν. Εογῖπο νίονν 
[Πα ΘοϊΪοπιοη᾿ 5 ρ!]- 

ἰατβ ψεῦα δοίιδιν 
υϑεαἃ 845 ἤγθ- ᾽ίαγα 
566 Ν᾽. Ε. ΘΜΙΤΗ, 

Κοῆρίοη οΓ ἐδε 
,ϑ721{6 552, ὉΡ. 487 Π΄. 
ΤΠἼδ δοςσοπιρδηγίπηρ 

Θηργανίης [ΓᾺ6ρτΥο- 

5οηΐϊβθ 4 (αδπαρὶ- 

δὴ νοῖϊνε 5ἴοϊα 
ἀεάϊςαῖϊοα το ἴδε 

ποάάσϑς Τηιῖῃ-Ατ- 
ἴθ η115 (ἴπ6 “πραν- 
ΘηΪν νἱγρίη,᾿ ἃ ἰογπι 
οἵ Αβϑίαγῖθ), πῇ 

Θοϊοπιοη δ ὈΙΠ14τ5 πα ογπαπιθηΐϊαὶ ὈΤΟΏΖΘΟ 
1Πποῖγα!οὴ τοργοϑθηῖβ ἴῃ6 σαρίΐαὶ οὗ ἃ 

νἸσ ἢ νεγα ΡγορδΌΪν 
[ἐἀ ψ ἢ τς [δι οὗ ἴῃ 6 

βδσγῆσοα (οἷ ἴνδν. 

3.,3.9.14; 4,8. 35 
ὅἄχε.). ϑιπηΐαγ ἵνη 
ἀείδοποα σφηάρίαῦτα 

α΄ τοριοϑδοηϊθα οἡ 

Ογρηίδηῃ οοἷπθ 45 
οἰδηάδιηρ Ὀρίοτε (6 

16 ΠΊρ]6 ΟὔΡαρῇοβ (566 

1η6 ἢτϑὶ οἵ ἴῃ6 τῃγϑο 

σου σίνοη Ὀδῖονν, 4150 
τῆς [{Πι5ῖγαῖοη5 οὗ 
Αϑϑογγίδη βδογ ἤςσθϑ ἢ 

ΠΡ. όο. τ οὐ λοτεμ5). ΤΉςρβα ογεβϑϑοῖβ ργοραῦΪϊν ταργεβεηΐῖ ἴΠ6 οἱἀεϑὶ ἴγρε οἵ 

ΟΥΡΚΙΑΝ ΟΟΙΝ. 

ΜΠ ΠΝ ΤΠΙΝ θῶ ΣΎ τας ὑ ΚΑῚ 

ΟὙΥΡΚΙΑΝ (ΟΙΝ. 

᾿, πτπΠ ὁ νκὰ 

πὰ πὰ 749 
ἈΚ ΣΣῚ γοῖνου ΔΥ τ 

σοιΙΝ ΟΕ ΒΥΒ[.Ο5. 

βγθ- αἰΐαγ, απὰ ἴῇ6 νογὰ αγίαδ, ρβεπογαν ἰγαπδίαίῖεα αὐδίαγ-ξαγίδ (5866 45,13 δηά 

“αϊαλ, Ὁ. 154, 1. 34) πᾶν πανὸ πιϑδηΐ οὐρα! συ ἃ ϑδστγιβοῖαὶ σγοβϑεῖ.--Ρρὶ Ἡ.] 
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187 -«“ιαϑέρα. (Ἰοίέεα ὁπ ( τεβίεῦ ᾿ξθοθθεις- 41,1- 5 

Πϊοέέα οκ'. βαρέέν 41. 

(1) Τῆς Ἰαγροῦ τοοπι, Ηθῦτγον ἀδξά (.8, 566. δρονε, ἢ. 185, '. 46 απά ἢ. 184, 

Ἰ. 36). Το ρμἷδη οἵ πε ἰπιρῖθ ννὰς οὔθ σοπιηοῃ ἴῃ ΔΠΕΘΔΟΪΥ, ἴῸ ΓΟΟΠῚΒ ΓΟΡΓΘ- 
βϑητηρ αἰβεγοηὶ ἄσρτθος οὗ βοραγδίθιιθϑα δηά πηγϑίεσυ. ὙπεῈ ἴογπὶ ἀράν, τερτγε- 

βϑηϊίηρ ἴπΠ6 πιαΐη ρατῖ οὗ ἴπ6 ἱπίθγίου, 15. ΒοπΊθίπι65 566 ἰοῦ ἴπε6 ν ῃοΐθ οἰγιυςσίυγο ; 
566 6Γ. 7,4; ΕΖοκ. 8,16; Ρ5. 5,7 (ΗφςΌ. 8). ἴῃ Εχ. 26,33 ἴῃς ουΐθοῦ τγοοπὶ ἰ5 

οΑ]]οα ἐφ βαςγοα (οὐ ἀοίν) ῥέαεε. 
(2) Τῇε το κηθθς οὗ [16 νν4]}, ο θεῖ (ν. 5). Τῇθ ἄοοσ ννὰβ 15 θεῖ ν]άρ, 

[ῃ6. οἰάθνυνα δ, οὐ ᾽απιῦ5, γα ίδοῖ, ἴπε νάϊ οὐ ἴπμ6 πᾶνῈ 30 ἵξεῖ, ἀπά [15 ἰεηρίῃ 

(ἰτοπὶ δαϑί ἴο νν651) ὅο ίβεῖ; οὔ τ Κίηρβ 6,2. 17. 

(3) Τῇεα επἴγαποο ἴο ἴθ ἰπποῦ τοοῖῃ (Ω; Ρ. 185, ᾿. 48) ννᾶ5 9 ἔϊ. ν]άς, τῇς 

τοοῖ οὔ ἴῃε6 νά οὗ 30 {{ Ὀεΐηρ ἰακθὴ ὑὉρ ὉΚν ἃ νν8]}} 3 {τ [ῃ1οκ. ὙὍΠε τοοπὶ ννὰ5 
30 ἢ. 5ηιαγά, 845 ἰη ϑοϊοπιοῃ β ἰθπιρῖθ. ἴῃ 1: Κίηρβ 6, 16 ἰὶ ἰ5. ςδ᾽ϊεαὰ ὠεόῆν, 

“γραῖ-τοοπι,᾿ ἴῃς ϑρϑοΐαὶ δροάβ οἵ ἴῃ ἀςείτν, ἴῃς πιοϑδῖ βϑασγεαά ρίαςθ. Εζεκῖίεὶ ἄοθς 
ποῖ 056 ἴῃς οἱά ἴτογπὶ αἰσόΐνγ, ρούμαρβ Ὀξδοδυβα ἰΐ πὰ ἴῃ 5 πιὶηα πα θϑιγαῦ]α 
ϑϑοσίδιίίοῃβ, οὐ ρεύπαρ Ὀδοαῦβα ἢ6 ργοίοιτε τπῸ πιούε Πίμδ!ν ὄχργοϑϑῖνο ἴθ ΓΠῚ 

ἤοδν οΥὙ Ἡοϊϊες. Ἐχεθρῖ ἰπ ἴῃς ἀδδογρίίομπβ οὐ ἴῃς Τοηιρίε ἴῃ τ Κιίηρα 6.7.8; 
2 Γἢγ. 3.4. 5, ἀεδΐγ ὁσσυγε οπἷν οῆςθ, Ρ5. 28,2; 5βυποηυπιουβ ἢ ἰἴ ἰ5 ἐδ ἱμλι δῦ 
ἀοδο, τ Κἴηρβ 7,50οθ. Τῆς “τοῖν 97 ίοξιες ἴὰ τ Κίπρϑ 6,16; 7,50; 8,6 Δρρϑδῖβ 
ἴο Ὀ6 ἃ »͵οββ ἀδϑογρενε οὗ φαγῇ θῦ ἴουπιβ; ἴῃ δχργθοϑίοη τᾶν πᾶνε σοπλα ἰπίο 

156 δῦοιϊ ΕΖοκίοθ] 5 {{π|6, δἱ βγϑῖ ἰὴ ρη θϑεν οἰτοῖοβ. Ὑν πῆ τπςῈ αἰϊπιοηβίοηβ οἵ πε 
ἱπίθσίοσῦ οὔ (πὸ Τοπιρῖὶς ργοροῦ (9ο Χ 30 [Π.) σοπιραῦγθὸ ἴῃοβε οἵ ἴμε Ῥαγίπθηοῃ 
(αῦουϊ 2οο χ 8ο ἔ.), [6 Μαάοίθίης ἰπ Ῥαγὶβ (αὐνοιυῖΐ 300 χ 120 [ϊ.}), ϑαϊηὶ Ῥαι}5 ἴῃ 

Ιοπάοπ (475 Χ 125 ἢ.), [6 ϑοπαῖΐα Ὁμαπιῦοῦ ἴῃ ἴπΠ6 (Οαρῖῖοὶ δ ψϑναϑβῃϊηρίοῃ 
(τι3 χ ϑ8ι [{.). 

(4) Ο' τ Κίηρε 6,5ς- το; ἴῃς αἀσϑδογρίίοη ποθ, 85 ἤεῖα (νν. 5-11}, 15 
τίθαρτο, δπα 1Π6 [οἱ] ον ηρ δοςοιπὶ 15 οἡΪν ἰθηϊδῖῖνθο. ὙΠῈ βογνίςε οἱ ἴπΠ6 ΤΕΠΊρΙῈ 

5605 ἴο Πᾶνα το- δύο πα τῃἢς Τοπλρῖθ 

αυϊγοά 4 πυπιῦεῦ οἵ 

Δα) οἰ ρ ΓοοπΊ5, Ροτ- 

ὯΔ05 ἰοῦ ἴπε 5ἴογαρθ 

οἵ υἱἵδηδι)ῖς, γῆς, ἄς. 

Ατουπμά πὸ Τοπιρΐςδ, 

ΡτοΟῦΔΟΌΪΥ οἡ ἴννο 514165 

οηἷν (πογίῃ δά βουΐςῇ, 
ποῖ 651) γδῃ ἃ ταϊϑϑὰᾶ 

οἱαϊίοσπι (2 ; Ρ. 185, 
Ἰ. 5σο) αὐουῖ το [. ΠΡ ἢ 

ΠῚ Ἵ! [.}]} 

ΓᾺΡ ΗΠ ῃ] Ἀν ΡΒ 

Ὀοίηρ δροιιϊΐ 26 [{1.). 
Ι͂π τ6 ϑβϑοοπα ίοῦν 
{π6 ν] ἢ οἵ [Π 6 ΓΟΟΠῚ5 
᾿πογθαβθα, ργοῦδΟΪν ὉΓ 

ιΜΞ ᾧ{ἰ (νν. 6.7γ; 1 
Κίηρβ 6,6), ἴπε τῃϊςοκ- 
655 οὗ ἴπε νν4]]} οὗ ἴῃ6 

ἴου56, 7 (θοῖ αἵ τῆς 

Ὀαβε (ν. 9), Ὀδίην Ὁγν 
παῖ πιο ἀπ πἰϑηςα, 

δΔης 21 ἢ. νἱάς (ν. 8. τον κε τιον δηὰ 950 ἰπ πε [τὰ 
Οη {πῖς νας ὈυΠῚ τς ἘΞ᾿ Ξ( Ὁ ῚΞ ΞΞ δίοτγυη ; ἴῃ ϑυρρογίίηρ, 
{Πγοο-ϑΐογυ ϑίγυςίαγα, | ς ΞΞΞΞΞΞΙΞΞΞ ΣΞ. ΞΞΞΞΞ- πῶς Ὀόδπὶ5 οὐ ἴπς ὉΡΡΟΥ 
σοηίαϊ πηρΡ 90 ΤΟΟΠῚΒ {35 ΞΞΞΞ μι. εἷς δἴογιεβ. τοοϊεα οἡ ἴδε 

(ν. 6). Τῇ γοοπιβ ἴῃ Ιοάρεβ πιαάς ὃν {πὸ 
τεοσθϑϑίου οἱ ἴῃς ν"4]} 
(ν. 6). [{Τπι|5 {πὸ ἰη- 

(ν. 5), ἀπά δῇρουϊ 12 ἴογίοσ οὗ τὰς Τοιρῖὶθ 

(. Ἰοὴν ((πἢ6 Ἰοηρτῃ ΓΟ Ὀ]εα, ἴο ἃ σογίδ! ἢ 
δχίοηϊ, α Βαδγοπίαηῃ ἰοπιρὶε-ἰοννεῦ οὐ ἴῆγες βἴογιος, δηᾶ τῆς ἃἰϊαγ οἱ ᾿νυγη-οἤετ- 
ἰῇ (5866 ποῖθ οἡ 43,13) 5. ὑγασίσα!ν 4 Βα νυ ]οηΐα τοπιρ]ο-ἰΟὐΕΓ ΟΠ ἃ 5Π|8]}} 

5οαΐθ, οἵ, γαίπεγ, τς τοπιρίο- ον εΥ ἰ5, 5 ἴἴ ΜογΘ, ἃ προ αἰΐϊασ. Ὑπὸ Ερνριίδη 

Ῥγτγαμπλϊάς ἀρρέαῦ ἴο Ὀς6 ἃ ϑιροοαιθηῖ πιοάϊδοκίίΐοπ οὗ ἴπὸ ῥσϊπλῖτνο Βα ν ]ΟηΔη 

ἴπΠ6 τοὶ σἵἴογγυ (ρ. 185, 
: ΑΞΒΘΥΒΟ-ΒΑΒΥΓΟΝΙΑΝ ΤΕΈΜΡΙΕ-ΤΟΙΝΕΚ 

Ι. 53) νοῦ 6 ἢ. ν]άς ΟΕ ΤΗΚΕΕ 5ΤΟΕΙῈ5 (ΕᾺΚΟΜ Α 

ἘΕΒΙΙΕΕ ΟΕ ΚΟΙΎΥΛΝΚ). 

41,1 
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το πΠΊ016-ἰοννεῖβ ; ἴΠ6 ϑἴογίεβ οὐ βϑῖθρβ Ἵομδγαςίογβις οὗ ἴπε Βαῦυ]οηΐδη τοπιρίθϑ ἃγα 4ὲΣ 

511] ργεβογνθα 'ἵπ ἴῃς ϑίορ- Ρυγαπιίὰ οὔ ϑαάκκδαγα (.ϑαφφάγα), ἴῃς οἱάδδὶ δγο ἴθο- 
ἴυγᾳ] πιοημυπΊοηϊ οχίδηιτ ἴῃ Ερυρὶῖ.--Ρ. Η.] 5 Οἱ τε ρδϊίογῃ ἴπθῦα γεπιαϊηθα ἃ 

ΒΤΕΡ-ΡΥΒΑΜΙῸ ΟΣ ΘΒΑΚΚΑΒΑ. 

ἴγεα, υποονογοαὰ νὰ ἢ οὗ γ:4 ίδοὶ (ν. 9), )ιά οὔ (ἢϊ5 οροπεὰ (ν. 11) ἴπε ἴνο 

ἀοοῖβ (4); Ρ. 18ς, 1. 55); ἴπεῖθ νᾶ ΠῸ δοῦθβ ἴο ἴπε ςοο]ϊς πὶ νη ἴΠ6 

Τοηιρῖς, ἴπ6 βαογεάπεϑ οὐ ἴῃε ᾿ηϊοτίοῦ Ὀοΐηρ ἴῃυ5 ριαγάεα. Τῆς ϑἴοτιεβ. νεῦα 
ςοηποοῖϊοα Ὀν ἃ νἱπαϊηρ σἴαίγνναν (ν. 7; 1 Κίηρς 6,8), νῇῆϊςἢ πιυσδὶ πᾶν Ὀδθη 
ΝΘΙῪ παῖτον (Ζ; Ρ. 185, ]. 55). Αἱ ἴῖΠε ἰοοἱ οὗ ἴΠς6 ρῥἱαϊίςογπι! τὰ 8ῃ ρθῆ νΆΥ, 

320 ἔθει νᾶς (ν. το), δγουπᾶ ἴθ ἴῆγος οἰθς (παῖ ἰ5, 5, Ε, ἀπά Ν, Ὀυϊ ποῖ Ἀν). 

(οιμηραγε ἴπε αϊαρταπὶ ἰπ ποῖ 41 οὔ σῃαρίογ 40 (ρ. 185, Ὀεῖονν). 

(5) Τῆς λνεϑὶ ὈυΠάϊηρ, 135 δεῖ ἰοηρ ἔγοπὶ πούῖῃ ἰο 5οιυῖῃ, Ιοσ θεῖ νἱάθ 12 
ἴγοπΊ ἐαϑί ἴο ννοϑῖ, αδυϊῖϊδα οὐ ἴἢ6 εηςσίγο πηρ ννΑ]}}, ἀπά δορὰ πὸ τϑὰσγ Τοπρίο- 
σοιγῖ ΟΥὉ 5ρᾶςθ 30 ίβξεϊ νὰθ νῃο ἢ τὰ ἀτουπά ἴπῃ6 Τεπιρίθ. Τῆδ ἀγοπιϊθοῖαγαὶ 

ἀδίαι!ς απὰ ἴπ6 υδὲ5 οἵ [15 ὈυΠ]Παϊηρ ἀγα ποῖ ρίνεη; ἰἴ πᾶν άᾶνα Ὀδεη υοά ίογ 
βἴογαρε. 

(6) Ναπιεῖν, νν4}} οἵ ἴπεῈ ρος: 5 (40,48); Ὀγοδάϊτῃ οἵ ρογοῆ: 12 (40,49); 12 
ννᾺ}] οὗ πανα: 6 (41,1); ἰθηρίῃ οἵ πᾶνε: 40 (41,2); ννα]] οὐ ἴπποὺ τοοπὶ: 2 

(41,3); ἰδησίῃ οἵ ᾿ΠΠΘΥΓ ΓοοπΊ: 20 (41,4); ν4]}} οἱ Τοπιρίο: 6 (4Σ, 5); 51:46-ς6]|ς: 

4 (41, 5); νν4}] οὗ 546 - εἰς; (41, 9). ᾿ 

(7) Ετοπὶ ϑαϑῖ ἴο ννϑϑῖ, παπΊιοῖγ, σουγῖ 20 (ν. 1ο), ἀδρίῃ 70, νν}}]ῖ9. 5. δδοῇ 

(ν. 12). ΟΟ΄᾽ Ῥεῖονν, Ρ. 196, ]. 44. 

(8) Τε Τοπιρῖς ρσοροῦ 20, δηα, οὔ ἐαςῇ σά, {πὸ νναὶ] 6, τῆς. οἱάβ οἰγυσίυγα 14 
ςσοπίδιπίπρ ἴῃ6 σ611}5. 9, ἴπ6 ὑποονογοα ρῥ]αϊίογπι) 5, ἴμε σοιγί 20. 

(9) ΤΠ φο συδιῖ5 (ν. 12) Ὀ6 ἴῃς ἱπῖογιου ἰθπρίῃ, θη 1ῃ15. ἢ τΠ6 ν᾿ 4}}ς πος 158 
Ιοο, δῃά ἴῃῆες σαδέργίθς ταῦσῖ ἤάνθ Ὀόδῃ ἰη ἴῃς [ῃἰοΚηθος οὗ ἴΠ6 ννα]]. Τῇ ἴογπὶ 

50 τοπάεγοα (αὐήφ οὐ αἰάφ) ἰ5. οὗ υποεγίδϊη πιραηίηρ. 

(το) Τῆς Ἡεῦτγεν ἴοχῖ 15 ἤθτς οπηοηάρα αἴεσγ τ Κιίηρβ 6,4. 15. 15} 

ἜΤ ΘρῈπΠὶ5 ἱπιργορα ῦ} ]6. ἰπαῖ τπΠῸ ΒΑΡν]οπίαπ ἰογπὶβ νοῦ ἀθγίνοα ἔτοπὶ ἴπὸ Ἐσγυριίίδη ; 
ὨΟΥ ἰ5. 1 ΠΚΕΙῪ {παῖ ἀπε ἴνὸ ἀτοόθς ἱπαάοροηά θην. 
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(11) [ι||6 ἈΠ] γ, τὐϊμάοινς 9,ΧΓ εἰοδεα (οτ, τ, αγμ6α) ὀὲφγανηδ, βιυαρὶα οροηΐϊηρϑ 4Σ, τό 
Ὀεοίνθοη τῆς ὈδαΑπΊ5, ἰῃ ἴῃς ίαςαάθ, ἀπ ρεγῆαρϑ οἡ ἴῃς 5ἰἄδϑ, {{ {πὸ δ οἰγυςίιγο 

σοπίδιπἰπρ ἴη6 σ611]|5 ννὰβ ποΐ 45 Πρ δ5 ἴῃς Τοπιρίθ. Οὐ ἴμε {Πυ5ἰγαῦοη ἴῃ ποῖς 
20 Οὗ ς. 40 «ἀπά [Π6 ίαςεααδθ5 οἱ ἴῃς ἰεπΊρ]6ς οὐ ΒυΌΪος δαπὰ Ῥαρῆῇοβ ἂ5 τορτοβοηϊθά 

5. ΟΠ (Π6 σοἱπβ ἴῃ ποῖΐῖθ 42 οὔ ἴδε β5δπ|6 σῃμαρίοσ. Τῇθ Ὠεῖρῆϊ οὗ ἴπ6 Τοπιρῖὶθ ἰ5. ποὶ 

σίνεη Ὀν Εζχοκίεὶ, θὰϊ ννὰ5 ργεϑυπια ὈΪν ἴπΠῸ 5απὶὸ ἃ5 {παὶ οἱ ϑοϊοπιοπ᾽ 5 ἰθηιρίθ, 
ψῖ., 45 ἴεεῖ. Τῆς τοοῦ ννᾷᾶς ροῦμαρϑ συρροτίθα ὈΥγ ρι Παῖς (τ Κίηρο 1ο, 12); 

Ὀθαπι5 νου] ΠαγαΪνγ ϑυβἔΕοσα ἴῃ ἃ Ὀυ1]Π] ἰὴ 320 ἰθοῖ νἱάθ. 
(12) Τῆς νψνῃοΐθο ἱπϊογίοσ οὗ ἴῃ 6 παν ννὰς Ὀοαγάξα οὐἵ᾽ ραηοῖθα, δπὰ, ἰἴ πιιϑὶ 17 

ΙΟ 6 ϑιρροβεά, [π6 ἴῆπεσ γοοπῇ αἷβο, ἱπουρῇ τπαὶ ἰ5 ποὶ βαϊά; οὔ τ Κίηρβ 6, 15. 

(13) {18 Ὀδ « οοττθοΐ τοδαϊηρ, ᾿ἴ γρίοσβ ἴο ἴπΠῸ ροζςῇ (566 αῦονβϑ, ὑ. 185, 
Ι. 43), ΠΟ ννα5. ἃ ραγ δ! γ δποϊοβθα γοοπ. 

(14) τ Κίηρθ 6,29. Οη {πὸ ραἰπι-ῖγοες 566 ποῖβ 21 οὔ ς. 40. Τῆθ Ομεπιῦβ 18 

ἤδῖα αἰΠἔοσγ ἴῃ ἰοτπὶ ἔγοπὶ ἴποβα οὗ ς. Σ, πανίηρ οηἷν ἵἴψνο ίαςεσ. Εχοϊίκίθὶ πᾶν 

15 πᾶνα ςορίεα τῃϊ5 ἔογπιὶ ἔγοπὶ ϑοϊομιοη β ἴθ ΠΊρ|6, οὐ ἢ6 πᾶν αν δα άξά ἀοίαδι]ς. 
Τῆ6 Οπεσαῦ ἰς τἴῃ6 5υτ- ἴῃ γργι5). Τῆς δηποχρα 
νῖναϊ οὗ δὴ οἷά ἤριτγε οἵ ἃ 3... οαὐῦδΥ τορήοϑοηῖς ἃ ἴἰαῦρε 
βϑιρεγηδίιγαὶ Ὀδίηρ, ῥτοῦ- σγργίοία δοασαῦ ψ ἢ ἴνο 

ΔὈΌΪ (Ἀπ|}}|ὰ΄ ἴο ἴπε Ῥῆω- σοπηροβίῖθ, αἰνίηθ ογεαΐαυγες 
20 πἰίοίδῃ διοῃιῖθοῖς οὗ ϑοΐο- ἰδεῖ ἃ βαςγεά ἴγθὸ ψῃϊοῇ 

ΠΊΟΠ᾽ 5 ἰαπιρίθ. Τῆς δἰ ς ἷ5σ σσοννηθα ἢ 4 σγοϑοθηῖ 

ἤδτο ἀδϑογιθθά (ἴνο ἤριγεοβ Ὥοοη. Τὸ [ῖἋΠπε Ρτορποῖ 
(λοϊηρ ἴπε βδσεα ἴγθ66) 15 τῆς σῇοσπρ ννὰβ ἀου 1655 ἃ 

ςοπηπιοη ἰῃ Ῥηαηίοΐδῃ οἵ- ἘυΡΕΙΑΝ ϑοχῖνκε: 5υτηο] οἵ αἰνίηα Ρονθζσ. 
25 παπιεοηίδίίοη ((οΥΓ ΘΧϑηΊρΐίς, (15) Οτ, αδἴογ τ Κίηρϑξ 21 

6,.,31: δδὲ ὧοοῦ οὐ ἐδξ παῦυέ λαα σρμαγὸ οςίς, τἰῃαῖ ἴ5, ἴΠ6 ορϑηϊρ ννὰ5 αυδά- 
ταηραΐαγ, ἴθ σοηίγασ ἢ παῖ οὗὐ [6 ἱπῆθῦ τόοηὶ, ψ ῆϊο ἢ νὰ ροηΐϊαροηδὶ 
(1 Κιίηρε 6,31). Ν. 21 νουϊὰ ἴδῃ Ὀεοηρς νἱτ ν. 23. 

(16) ΦΙοὐν (οΥ Ξαεγεα ) ῤέαεσ ᾿δτο τὸ ούν ΚΓ, Τἤοῤέίες. 22 
20 (17) Τῇε 0 ̓]6 οἵ 5σῃον-Ὀγοδαά, οὐ ννῃϊςῇ ννὰ5 ἰαϊἃ τῇς ὀγεααά οΥὙἿὙΎ ΤΗΥΗ (οἱ 

44,7; ἴιεν. 21, 6), οτίρ!πα!ΈΥ Ὀε]Ιενεα ἴο Ὀ6 [Παγαϊν ἴτῃ6 ἰροοά οἵ {π6 αοἰῖγ, ὑπ 
ῃον ([η ΕΖΟΚΙ6]᾽ 5. {π||ὲ} υπάἀεγϑίοοα συμ ο ον (566. ΡῬο. σδο, δηὰ οἱ ἴῃς Κοπιδη 
ἐδεξ έογηα). Ἡδετα, ἴπΠῈ ἴδ 0]6 ἰ5 οἵ ψνοοά ; ἰπ ϑοϊοπιοῃ 5 Τεπιρὶα (1 Κίηρς 7, 48), 
᾿1ἴ ννὰβ ονοτία! ἃ ἢ ροϊά. Νὸο πιοηίίοη ἰ5 πθῦε πιδάςξ οὗ ἃ ροϊάθη «αἷϊασ δια ἰῖ5 

325 Δρρυτϊίεπδηςεϑβ, ΟὐΓὁἨὨ οὗ ἃ σαπρία Ὀστιτη (1 Κίηρβ 7,48.49; ἔχ. 30,1-ο; 25, 31-- 29); 
ὉΠ655 Οὐγ Ηθῦτγον ἰοχὶ Ὅς αείδςῖίνο, τΠἷς οπλϑϑίοη ψου]Ἱά ἱπαϊςαῖθ τπαὶ ΕΖοκΙοὶ 

ννὰ5 ποῖ δοσιδιηίϊθα ἢ {πόθο τπίπρο: πε νοιϊά παγαϊν οαιῦ ἴῃ6 αἱΐασ Ὁγ 
ἀδϑῖσπ. [τ 15 ροβϑίθίς τπαῖ 16 αἱΐαγ οἵ ἰποθῆδθ ννὰβϑ δὴ Εχὶΐο οὔ ροβί-ΕΧΙΠς 
δααππίοη ἴο ἴτἴῃῇς6 τυ]. Τῆς ἰ(ΔὉ͵]6, ποννόνθσ, ννὰβ οἵ [6 πδίυγε οἵ δὴ αἷΐαγ 

40 (αὐΐαν»-6), που ρΡ {πὸ οβδγίηρ οἡ 1ἴ ννᾶ5 ποῖ Ὀυγηΐ. 1 ννὰβ 4", Χ2Χ3 θεῖ. ΕῸΓ 

ἴῃς γκοϊάθῃ ἴαῦϊε οὔ σιον-Ὀγθδα ἴῃ Ηδεγοά 5 ἴθιρῖθ, 5866. ἴῃ6 Ππςιγαϊίοης ἴῃ 
παίγξδ, ὈΡ. 218. 220. 

(18) Εδοῖῇ ἀοοτ-γαπιθ σοηῃϑιϑδῖθα οὐ ἔουγ ραγῖίβ, 50 ἴπαὶ ἰἴ πιρῆϊ Ὅ6. ρδτΪν 
ορεπδϑά, 1 ποϑὰ ὕες. 

45 (19) Α ἴεγπι οἵ υποογίδίηῃ πηδαηΐϊηρ ; ἀρραγθηῖν ἱπαϊςσαῖίηρ δοπα ϑογῖὶ οὗ 25 

βίπισίισγο ἴῃ ἰγοηΐῖ οὗ {πὸ ρούοῇ. Ὑπε νογά οσουτβ οἰβοννῆεῦε οὐΪνυ ἰπ 1 Κίηρϑ 
γ.6, νῆογε, ποννονεσ, ἴῃς ἰθχί 566π|5 ἴο Ὀ6 σογγιρῖ. 

(20) Τῇε νοτάβ οπιῖῖοα ἔογπὶ ραγῖί οἵ δὴ ἱποοῃιηρίοῖθ βοπίθηςθ, ρούπαρθ 4 26 
τ δΥρῖηαὶ] ποῖρ, ποὶ πον ἱπιο Πρ 6. 

Πϊοέέα ον Φβαρέέντ 42. 

(1) Οη ἴῃε πογΐμποτῃη δπὰ ϑουϊέγη σἰάθς οἵ ἴῃ6 ἱπηοὺ σοι, (δοίην ἴῃ6 42.,1-13 

Τεηῖρῖίο, νοεῖς ἴνο [γεθ-ϑοῦυ ὈυΠ]αηρδ, θοῦ Ιδ5οὸχ 75 θεῖ, νης ϑογνοα ἃς 
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τοίθοϊοτίες πα 85 ἀγοϑϑίηρ-γοοπὶς (44,19) ἴογ ἴπ6 ρῥγθϑςῖς (νν. :1- 12). Τἤον 42 

ὉΓῈ ποῖ ρ ΠΪαγοαὰ [᾿κὸ τπ6 ρῥτγίοϑιθ᾽ Πα]}]ῖς (40, .44--46), Ὀυῖ ἴπ ἴῃς {π|γτὰ 5ἴοτγγυ 
ποτ νοῦ ρα το νῃϊοῆ αἰα ποῖ ρῥγοϊθοςοὶ Ὀθογοηα -ἴπῸ νν 4115, Ὀυϊ τοοῖς ᾧρ 

ρατὶ οὗ ἴῃς ἱπίθ ΠΟΥ βρᾶςθ (νν. 3.5.6); ἴῃ {π|γὰ δἴογυ ννδϑ συρροτγῖθα ὃὉν ἱπίθγσιοῦ 
ΡΠ Πατς. Τα ρυγροβε οὗ ἴῃς ραϊΐοσιες 15. ποῖ οεἶεασ. [πη ίγοηϊ οὗ δαορ ὑυμ]αϊην 
"85 ἃ ραϑϑαρο- ΑΥ, 15 (θεῖ νὶάδ (ν. 4), δηὰ ἰδεϊηῃρ ἴῃς ουΐεγ σουγῖ ννὰ5 ἃ ννδ]]} 

ΠΟ ἢ οχίθπαάεα οηΐν παῖ ἴπ6 ψ ποῖς ἰεησίῃ, ἴπῸ6 σοηῖγο Ὀείης ἰοῖ ἐπιρὶν (νν. 
". 8). Τῇθς ἀοοῖξβ ίοσ ογάϊπδγυ εἐπίγαπος ορεπρα οἡ ἴπΠ6 ραϑϑδάρε-νναν, Ὀδῖηρ οὐ 
ἴμ6 ποτ ἴῃ ἴπε ποιίῃ-υ Πα ϊπρν (ν. 4), ἀπά οἡ ἴπΠ6 δου 'ἰπ ἴπῸ δουτῃ-ὈυΠ]Παΐηρ. 

ΤΠΟο οπίγαηςς ἔγοση ἴΠ6 ἰοννεῦ ἷενεαῖὶ οὗ ἴῃς ουῇἦεῦ σουτὶ ννᾶ5 οἡ ἴπε ϑαϑδὶ (νν. 9. 1οϑ). 
νν. τοῦ -- 12 ταρϑαῖ ἴπεϑε ἀδίδιϊς ἰοῦ ἴπ6 βου ῃ-Ὀυ Πα ηρ. 

(2) Ν. 14 ἰ5Θ ἴῃβ τορθοη οὗ 44,19, δπά ἰ5 ἴπογα ἴῃ ρΐδοθ, Ὀυϊ ποῖ ἤογα. 

(3) Τῇε. ψῇποῖο ἐποϊοδυγο ἰα σοὺ οσὐδιῖ5, ΟΥ 750 δεῖ, βηιᾶγ6. ΕἼΟΠῚ οαϑῖ ἴο 
νεσῖ: οὐΐεῦ ραῖθ σὸ οὐδιῖ5σ, ΟὈΪΘΥ οοιγῖὶ ΙοΟ, ἱὩΠΟΙΓ ρμαΐθ δ0, ἵππὸῖ σουγί ΙΟοο, 

[οπΠΊρ 16 Ἰοὺ, Γοασ ϑρᾶςα δηᾶ Ὀυϊάϊης τοο. Ετοπὶ πού ἴο βουΐῃ: ουῇον σαῖς 50, 

ΟἸΘΓ σοιγῖ ΙΟοΟ, ᾿ἱΠΠΘΙΓ μαῖθ 50, ἱπῆδσ σουγῖ τοοὺ, ᾿ΠΠΟΙ μαῖθ σοὺ, ουου σουΓῖ ΙΟΟ, 

Οὐΐοῦ ναῖε σο. Τῆς οὐδ᾽] 45 υπὶϊϊ (ἰποιοδὰ οὗ ἴπε γ»γοά οὗ ἴῃε Ηεῦτον") 15 γραυϊγεά 
Όν {πὸ ρῥγεοθάϊπρ αείδιϊς, δπὰ 15 ρίνεῃ ὃν ἴπε ϑερίυαριπῖ. Τῆς ἱπνογϑίοη οἵ 
νν. 18.19 κῖνε5. ἴῃς παῖιιγαΐ αἰγοςοη, οαϑσῖ, πούίῃ, νεϑῖ, βου ἢ. ὍὕὍῇῃε Τοεπιρῖθ, 

ἢ 1ἴ5 οουγῖς, ΕΠ ἴῆς αϊπιοησίοης σίνθη αῦονε Ὅς ςοττγοςοῖ, πιρῃϊ παν 5ἱοοά 
οὐ ἴδ 5υπηπῖὶ οἱ ἴπΠ6 ΠῚ], δπά, ἴπ {παὶ σαϑθ, ἴπετθ ἰσ πο ποοά ἴο βϑῇρροβε 
ἴῃαῖ ΕζΖοκίοῖ᾽ 5 ρίδη ννὰβ ἰἄθα]. Οη τῃὰ ἀϊπιθηβίοπς οὗ ἴῃ 6 τοπλρ]65 οὗ ϑοϊοπιηοῃ, 

ΕΖοκΙοὶ, ΖεπιΑὈΘοΙ, ἀπά Ἡεοτγοά 866 [Ϊοβερῆι5, “4. νῖ!, 4; χὶ, 4; χν, ἐσ; αν, ἱ, 

21; ν, 5; 5ΤΑΡΕ, Οεεελιελίς γαεί᾽ς; ῬΈΚΕΟΤ πᾶ (ῊΗΙΡΙΕΖ, “Πςίοῖγε αὧἷἐ δ᾽ “γί, 

ἷν; δ αέσεξμε Εαῤίέογαδίοπ μναῖ, Ομαγέεγίν «ίαίογμεμές, τ880 -- 8975. (ΟἨἩΙΡΙΕΖ᾽ 5 

Ὀΐδη οὗ ἴπὸ Τοπιρίε- ἀγα (566 ἴῃς ρἷαῖε δοίην ᾿. 72) ἰ5 σοοά, Ὀυϊ Πὶ5. τοϑιογαϊοη 
(5ε6. ἴῃς ρἷαῖο (δοίην Ρ. 70) ἰ5. βδοπιεννῃαῖΐῖ ίβποιῖ. Το 15 πο διῖϊπογιν ίοσ [ΠῸ 

ΘΠΟΥΙΠΊΟΙΙ5 ἴοννεῖβ Πϊσἢ ἢς ρῥίαςεβ δἱ ἴῃς ραῖΐεβ, αηἃ ἢθ ὑγοῦδοϊν Ἔχαρρογαῖος ἴΠῸ 

ογηαπιθηϊαίίοη. Νονουῖποῖοςς τῃ6 οἰγιυςίυγο, ἃ59 ΕΖοκΙιεὶ σοπορινοα ᾿ἴ, ννὰ5 δῇ 

ἱπιροϑίῃρ οπϑ, δῃηὰ 5 ἀθίδιϊα ψοῦθ 6 }} διϊοὰ ἴο Ἔπιροαν ἢἰ5 θα οἵ βςοϊοϑίας- 
οἱ εἰαογαίοη. 

ΠἸοίέα οὐ Φβαρίέεν 43. 

(1) Τῇε Ἴσοποορίϊοῃ οὗ ἴπὸ ἀειῖν 845 ἀνε! Ππρ 'π, δπὰ σοπιῖηρ ἔγοπι, ἴπῸ γορίοη 
οὗ ϑδυηγῖθαε ὈοϊΪοηρε ἴο ἃ σἰγαῖιιπὶ οἵ Ὡδίυγο- νούϑῃρ, οπὶ ΜΠ] ἴῃ6 Ὄχργεϑϑοίοῃ 

ἴη ἴῃς τοχῖ νὰ παπάφραὰ ἄονη. Ηῤφηοσς αἷσθο ἴπεῈ σγϑδῖθσ σασεάποςς οὗ ἴπεῸ δαϑξῖ 

μναῖς (ν. 4).- ἴη ἴῃε ΡῬγορἤεοῖ 5 πιϊηα, οὗ σουγβο, ἴπὸ Ἰάθαᾳ ννᾶὰς ίγεα ίγοπὶ ποαδΐῖπθη 

ςοϊοτίηρν. ἴπ ΟΤ [ἑνὴ ἰ5 υϑυυαῦγ ἀσεϑο θα 45 σοπληρ ἔγοπὶ Ηἰβ5 δηςίοπὶ ἀροὰς 
ἴπ ἴῃ δου (Τυἃ. 5,4; ΠὨευῖ. 33,2; ΗδῦΌ. 3,3; 5. 68.7.8 8.9, Ηεοῦ., ᾿1πουρῇ 

ἴῃ ν. 8 οἵ [5 ῥϑαΐπὶι ἴῃ ννογάβ. ἑδὲς ἐς δίμαΐ πᾶν Ὀ6 4 γρῖοβς; οὧὐ [υἀ. δ, 5); 

'ἰη ΕΖεοϊκ. σ,4 Ηδβ ςοπιο5 ίγοπι ἴῇῆς. πογῖῃ (566. ποῖθ οἡ ἴπαϊ νεϑῦβο); ἤοῖο Ηὄ πιριϑῖ 

σοπια ἔγοπὶ ἴῃ6 βδαϑῖ ἴῃ ογάφυ ἴο ϑηΐοσ Ὁγ ἴπ6 οαςῖ σαίθ. Ῥσγοῦδοϊν {πὸ Ῥτορῇποῖ 

ἄἀοὺβ ποῖ αἀϊδοαγά ἴῃς οἱὰ Ιάξα οὗ [ηνη 5 τοϑϊἄάθησε ἴῃ ἴπε βδουῖῃ ; 11 βένθος ἢϊς 
Ρυγροβθε ἴο ἐπιρίον ἴΠ15 οἴπογ σοποθρίίοη, ννῆϊο ἢ πιᾶν Ὀς οἷά- 15 γαθ Π5ῃ, ΟΥ τᾶν 
ἤανθ Ὀδοη ἴακεοη ίγοπὶ α Βα ν]οηίδπῃ αἰγοὶο οὗ τοὶ σίου ἰά θα. 

(2) ἰποιοδὰ οὗ αῤῥεαγαγοῦ ννα πλὶρῃΐϊ τοαὰ σον, αἰϊθσ 3,23. 

(3) Ο΄ 3,23; 8,4. Τίιο Ἑσποτα-σΠαγοῖ γο-ρΡΘΑΓΚ. 

[5-- 20 

43.2 

3 

ἼΣ . 
(4) ἴ[π τῆς νιϑίοη οὗ ος. 8-- το, [ΗΝΉ, ἐξῖσαηροα ἔγοπὶ ΓΘ τυσαίοπι, ἀοθς5 ποῖ θηΐου ς 

τῃηε6 ΤοιρΙ.-ὈυΠ ἀηρ (8,4; 9,3; 10,4.18.19). Ἦδετο, ἴῃ ἴπε νἱϑίοη οἵ γεβϑίογα- 

τἰἰοη, Ηφς τοϑυπιες Ηἰς τοϑιἄοησο πὶ ἴῃ ποῖσε, ἴγοπὶ ἴἰῸ πιο οὔ ψῃῖϊςῃ Ης 

ρέ}Κε ί(ν. 6. ἃς τῆ Ργορῆοῖ πὸιν ἀραϊηῃ πίει ἱπίο αἰγθοῖ σχοϊατίοπ Ψ Π ἢ 
νη, ἴῃς “φιγι (2,2 ἅς.) οὔσε ποῦ Ὀθθοοῦπλοα Πὶ5 συθ. 

(5) Τῆς σις ἢ τῇς πιοαςιυγίησ-γοα, νῆῸὺ Πὰ5 γεῖ οἴπεγ Ἐχρίαπαίίοης οἵ 6 

1πΠ6 ὈυΠαηρς ἴο σίῖνε (ν. 18). 
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(6) ΑΝ νλογεάονε, ἴῃαῖ 15, ψνουβῃϊρ οὗ οἴμπεν ἀθιτος ἰπ ἴῃς Ταπιρῖς (2 Κίηρβ 42,7 

23; ΕΖεϊκ.. 8); ο΄ ποῖθϑ. οἡ 6,9 πᾶ 20, 30. 

(7) Τῆς ]ογυβαίθπι ᾿οπιρία (οπα οὗ πῆδὴν 5γη65 ἰῃ ἴῃς ἰδη4) ἢ Ὀδθη ἃρ 
ἴο ἴπαϊ {ἰπ|6 {π||6 πιογθ πη ἴπΠ6 γογαὶ σπαρεὶ, σοηίγο! θα Ὁν ἴδ 6 Κίηρβ (2 Κίπρϑ 

12,4-7.18; 1τ6,1ο-8; 18,15). ΤΠεῖγ ραΐαος δαϊοϊποα ἴτῃ6 Τοηῖρίθ, ἴπῃ6 ἵννο 

θυ] πρα Ὀείηρς νη ἴΠ6 σαπιθ δηοίοσυτε (ἐἀγεσλοία πέαγ ἐλγοολοία, ν. 8), νντἢ 
ἃ Ῥγῖναίε ΔρΡΡγοδοῇ ἔγοπὶ ραΐδος ἴο βαποίυαγυν (1 Κίηρβ 1ὸ, 5; 2 Κίηρβ ἵσ, 16. 19; 

σ΄. 1ετ. 26, 1ο). 80 τς βερυ ϊοῆγες οὗ ἴπΠ6 Κίηρβ ἱἰπ τῇς ὧν οΥΓ Φαυϊά (τ Κίηρϑβ 
11,43), ἴπαὶ ἴ5, ἴπ6 εἰν οἡ ἴπ6 ἢ] οὗ Ζίοηῃ (566 }ιαέδρξ, ἢ. 235), ούθ, 45 ἰΐ 

ΔΡΡΘΑΓΒ, ἴῃ οἷοβθα ὑγοχίγ τ ἴο ἴῃς Ταπιρίθ. Τῆδ οὐδίοπι, παίαγαὶ ἰπ ἴῃ6 τογαὶ 
Ρογοά, νπεη ἴῃ6 Κίπρ σοπίσγο! θὰ το ρίουθ δ5 νν8}]}] 85 οἷν! αδὶγβ, Ὀδοδαπιὸ 
οἤξηϑῖνα ἴο ἴπ6 ρτονίηρ [δαϊϊηρ οἵ δος οϑἰαϑίοαὶ ϑβασγράποϑθ, ἀπά ἴα ρὺυϊ ὃν 
ἘΖΕκΚΙΘΙ ἴῃ ἴῃς 584π|6 σδίΐθρογυ ψ ἢ ἰάο]αΐγγ. 

(8) Α 5εγίθαὶ ρίοββ οῇ εογῥϑδός. Τῆς σοηποαοίίοῃ (4115 ἴοσ ἴπ6 τοπάθγίηρ υλδῆ 
ἕλεν οαἷδ οὐ ἐμ ἐμλεὶγ ἀεαίλά (ἘΝΜῚ, ποὶ ἐφεῖγ λιρλιῤέαεες (ΔῈΝ). 

(9) ἴπ ἴμ8 πενν ογάδθγ οἵ {πῆρα ἴπε Ταπιρίθ ἰ5 ἴο Ὅὲ ἴακθη ουἍἭἱ οἵ ἴπ6 τόγᾳὶ 
)υπϑαϊοϊοη, δηὰ τῆς τἰΐυαὶ οἵ ϑβαογίῆοθ ἰ5 ἴο ἔοπῃ ἴῃ οθηῖζτα οὗ ἴῃς τγεϊρίουβ 
6 οἵ 16 παῖΐῖοῃ. ΤῈ ϑρθακοῦ ποῦ ἰ5 ΪΉνη Ηἰϊπιϑεῖῖ.---- Τῆς ννογὰ5. οὐ το 
(λαέ ἐλόν "παν δὲ αἀδλαγμεά οὐ ἐδεῖγ ἐμίφιίζί95) αὐτὸ ἃ βογί αὶ ἰπβογτῖίοη ἴγοηιὶ ἃ 
(οἹ]οννὶπρ οἶδιι56. 

(το) Νο ρατῖ οὗ ἴπε6 πιουπίαϊη-ἴορ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ρίνθῃ Ὁρ ἴο γογαὶ γοϑίἄθηςθ οὐ 
ἴο δὴν Οἴμοι βθοιῖαγ 156. 

(11) Τῆς ρἷδη οἵ πε ρτεαΐῖ αδἱΐαγ ἰῃ ([Π6 Ἵοοιυγὶ ἰ5 45 ἰοϊίονβ: ἃ Ὀδβε (4) 27 
[βοΐ βαιάγα δηα 18 ἰποῆεθ Πίσῃ, ψΠῸ ἃ πιοϊάϊπρ (4) δδοιιϊΐ 9 ἰποῆεβ νἱάθ, οχἡ 
[Π15 ἴ56. δεῖ 4 βηυαῦε (35) οἵ 24 (θεϊ, 

3 ἴδεεϊ ΠΙρῆ ; οὐ (Πὶ5 ἃ βδηιαῦα (60) 
οὗ 2ι θεῖ, 6 ἔβεϊ πίρῇ, δῃὰ δῦονθ 
{πη|5. (22) ἴῃε πραῖῇ (ΗΘ. αγίϑί Ξε 

ἀεαγίά ο9Χ( Οοα; σοῃίγαςι ἀῦονοϑ, Ὁ. 

186, Ϊ. 42), 18 δεῖ βηϊπαῦα δηὰ 6 (δεῖ 

πρῃ, οα νης ἢ τῆς νὶςςπὶ ννὰ5 ἰαἱά ; 
αἴ ἴπΠ6 ἴοι σούποῖς αἂύὸ ἴπΠ6 ἀογηπ5 

(δ), 18 ἰποῖμδβ ἰῇ, οΥἱρίηδιν, Ρογ- 

Ὦδρ5, ὑγοϊεςσιίοηβ ἴο ννῃϊο ἴῃς νὶς- 

τ|π|5Θ οΥΘ το ; τῇς. εῖρσῃς οἵ ἴῃ 

οἷς (Θχοϊυαάϊίης {πῸ6 ΠΟΥΠ5) 5. 11 ΑἸΤΑΚ ΟΝ ΒΌΚΝΤΙΟΕΒΕΈΕΙΝΕ, 
ουδιῖ5, αθουϊ 17 θεῖ. ἴΙΐ ἰς. ποῖ οὗ 

ὈγοηζΖα, Ὀὰΐ (ΠΚο ΑΠαχ᾽ς αἰΐαγ, 2 Κίηρς ζό, τὸο-- 14) οἵ βῖοηθ. Τῆηὶβ ἴγρο οὐ δ᾽ϊαγ, 

σοπΊπιοη ἴῃ Δητ αν, 15. 4 ἀδνεϊορηηξηϊς οὐὧἵ οὗ ἴπΠ6 τιάσὶγν σαυαγεα οἴοπε οἡ ψ] σῇ 

5Βδο!ἤσεϑ νεῦα οἤδγεα ἴῃ δαγὶν {ἰπ|6ὸ5 (ἀφη. 28, 18; [ἃ. 6, 20; 566 δῖα. Ὁ. 83). 
ΤΠε ἀρρτγοδοῇ ἴο ἴπῸὸ πεαιῖῃ 15 Ὁν δὴ δϑοεηῖ (ν. 17), ψ πο τῇς ἰᾶνν (ρτγοραΌΪν ἰοῦ 
ἀδοθηον 5. 546) τοαιτγεα ἴο Ὀς6 “οἷά (ἔχ. 20, 26 [ογϑὶ ἦς. ἴπ6 υὑ56 οὗ οἴδθρϑ, τὸ 

αϑοθπῖ Ὀεῖηρ 1655 Ὁγ ἀπ ἱπο] πο ραπθ Ὀοπραίῃ ψῃϊοἢ ννα5 ἃ 5ο]α οἰγυςσίιγο 
γεϑίίηρ οἡ ἴπε ρσγουπα). Εογ τοςσοηβίγιοιοηβ οὐ ἴπὸ αἹΐαγ, 5806. ΡΕΚΕΒΟῚΤ ἀπά 
ΓῊΗΙΡΙΕΖ, "2 7]ἰδέοῖγὸ ὧὐό δ᾿ γέ, 4,334, απὰά οὐ Καάνπνβθον, άωηεῖα, ΤΡ. 166 [ἢ 
Τῆς ἀοδογίρίίοη οὗ ἴπεὸ ρύξαῖ Ὡ]ΐασ ἄοες ποῖ ἀρΡθαΥ ἴῃ ἴῃ6 δοοουηῖ οἵ ϑοίοπιγχοπ᾽ 5 

ἴοι ρς ἴῃ τ Κίηρα 6.7; ἴμὸ οπλίϑϑίοῃ ἰσ ργοῦα Ϊν ἄπ ἴο ἴπ6 σ᾿οργίϑοῖθ, ἴογ τῆς 

ΑἰταΑΥ 15. τη θη οποα ἴῃ 2 Κίηρσο τό, 14 (αἶθο 'π 2 (ἢτγ. 4, 1, τῃουρῃ ποῖ ἰπ 4. τ -- 16). 
(οπΊραγο, ἀρονο, Ρ. τοῦ, Ϊ. 51; Ρ. 187, 1. 48, ἀπά {πΠῸὶ Θηργανίπηρ Οἢ Ρ᾿. 192. 

(12) πη νν. 12-ἰ|.17 ἴπΠ6 ρϑακογ ἰ5. ποῖ πιοπιίοηθα. Ετοπὶ {πὸ σπαγαςῖογ οἵ {πε 

σοπίφδηϊϑα, 1 5Βῃοι] ἃ Ὀ6 ἴΠ6 πιά ἢ τῆ 6 πιραϑιγηρ -γοα, λνῆο Ἀρροαῖβ ἀραὶπῃ ἴῃ ν. 18. 
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(13) Τῇε [|[Θπιϑαθπὶ γον μὰ], ἴο νψνηϊοῦ ἘΖοκΙίθὶ Ὠϊπισεῖ ἀουδῖ655 
ὈοΪοηροά ; 566 ποῖθ 13 οὔ ς. 44. 

(14) Τῆς ἴοθσπὶ 5792 15. ἴοῦα υδ64 ἴῃ 4 ρυγοῖὶγ πϊυδὶ, ποη-εἰῃῖςα] βσοηθο. ΑπΥ 

αἰΐϊατ, δεοσοογάϊηρ ἴο αποίρηϊ ἰἄθαϑς, ννὰ εορρρμοῦ, ἴῃαϊ ἰ5, ποῖ ϑδσγϑα, {Π] ἡ πδά 

Ὀδοη ΞρπηκΙοα νν τῆς Ξαογεοα Ὀἱοοα οἱ 4 νὶοεῖϊπι, νπογοΌγ ᾿ἴ νὰ ὈὉσουρῇὶ ἰηῖο 
ἴουςῖ ἢ τῃΠ6 ἀοιῖγν. ““οηπρρμφηξ (ν. 20) ἴῃ πιοδης ἴπ6 δςῖ οἱ ἰακίηρ ἴἴ οὐὔἵ οὗ 

1η6 εδἴθρογυ οὐ ἽἼοπιπῆοη {πιηρβ, αηὰ πιακίπρ [ ἴπε ϑρϑοῖϊδὶ ρτγορεγῖν οὗ (ῃς 
ἀεῖῖν. (Οοπιραῖε Νοῖεβ οἡ [,ονιτςσιβ, Ρ. 66, ͵. 22; Ρ. 62, 1. 41; Ρ. 6ο, ]. 26. 

| (15) Τῇε λορηδ, ἡραρε, 
ἐ ἢ δηὰ ὀογάδνγ, ῥῬτοπιίποπὶ ρδγῖβ 
ἐκ τ αηα σοηνοηΐεηϊ ἰογ βρυϊπκίϊηρ, 

᾿ς ΤΘρΓθϑθηΐ [ἢ6 νυ ]οΐα αἰΐαγ. 
(16) Τῆς ργϑοῖθα δροΐ ἰ5 

Ὠοῖ 5ἰαϊδά ; ἰζ ννὰβ. ρογῆδρϑ οὔ 
[Πἢ6 πο 5146 (1,θν. σ, 11). 

Τῃαὶ ρογίίοπ οὐ ἴδ δηπιπηαὶ 
ννῃοἢ ν 85 ποῖ οἤεγεα οἡ ἴῃ 6 
αἰΐατ, οὐ δαΐθη, δά ἴο ὃ 

οἴπογν θα αἀἰβροβθα οἵ (βίπες 
1ῖ ννα5 ϑαςγθα), δηὰ ννὰβ υ.5114}}ν 

Ὀυγηΐ (1,ον. 4; 6, 24--30). Τῆς 

συδίοπι οὗ Ὀυγηΐηρ ἴΠπΠ 6 ΓΘ 41} 5 

οι ἀθ οἱ ἴῃς ϑαηποΐμπδαγν ΠΊΑΥ 
ἤανε δῇβϑθῃ ίγοπι 6 ἰαςὶ {παῖ 
1ῃ6 αἰΐϊαγ ννὰς ἴῃ θαῦΐν νΌΎ ΠΡ 
ποῖ πραὺ ἴπ6 σδηοίπσαγυ ; [ἢ 

ΡΗΓΕΝΙΟΙΑΝ ΑἸΤΑΚ, ΜΑΙΤΑ. (δηδδῃ, ϑαηοίϊπδαγὶθϑ νΈσα σοση- 
ἸΠΟΠΪΥ οἡ ἢ11}1-ἰορ5 (τ ἀρονε, 

Ὁ. Ιοϑ, ͵. 2), νῆεογθας αἷΐϊδια. νουϊὰ Ὅς παίυγα ν ρ]δοοα πραῦ νναῖθσ. [Ι͂ἢ ἰδΐθυ τἰπ|65 
ἴῃ6 ουπῖοπὶ πᾶν πᾶν Ὀδδη Πρὶν ἴῃ6 σοπίηιυδιίοη οἵ δποϊθηῖ ὑβϑαρὲ (εἶ ποῖς 
Οὔ [οϑῇ. 5, 2), οὐ ἴἴ πᾶν ἤανε Ὀθθη ἃ πιαῖίθυ οὗ σοηνοπηίθηςο. 

(17) Τῆς ρύθοϊβδε τίϊιδὶ οἰρπιἤοδησα οὗ ἴπ6 σιυροιί τοη οὗ ρσοαζ ἴον ὀμδοςξ 
ΟἹ ἴπ6 ϑδϑοοπά ἀδὺ ἰ5 ποῖ Κποννὴ ἴο τ.5; ἴΠ6 ναγαϊίοη ννὰβ ἀουῦτ]ε55 ἱπίεπάθὰ 
ἴο β5θοῦγε σοπΊρ οἴΐθηθϑ5 οὗ ργοσεάυγε, δπα ργοῦϑῦϊν τοϑῖς αἱ πχαίοϊὶγ οὐ 5οπὶς 
{ἰθα] τοϊαϊίοη ἴο ἴπεὸ διπηαὶς ἴῃ υεδίίοη (οὐ Νοῖθβ οὐ [1 ον συ, ᾿. 73, ἰ. 16); 
80 ἴῃ 56 οὗ ἴῆ6 γαρε οὗ ν. 23. 

(18) Τῆδ ιι56 οὗ φαδέ ἴῃ 5βαογίῆςε οτγὶρί παῖθα ρογῆδρβ αἵ ἃ {ἰπ|ὲὰ ψῆθη οβοτίπρϑ 
ἍΕΙΘ τοραγάθα 45 ἴπε ἰοοά οἵ ἴῃς ἀεί (οὐ 1,ον. 3,11}, οἵ, πιοῦθ ῥγϑοΐίβεὶυ, 845 
Π16 415 ραγίδκοεη οὐ ὮὉν ἴπθ ἀείϊν δῃηὰ {πΠῸ6ὶ ψνουβῃ!ροῦβ, δα ϑαἷὲ ννᾶὰ δά ἀθαὰ δς 

8Π ογαΐϊπαγν ραῖΐ οὗ ἰοοά. Τα εδαζίηρ οὗ 5βαἷζ ἰ5 5{Π] ἴπ τῆς. Εαβξί ἃ Ὀοπὰ οἵ 
ὈτοίΠοσμοοά. ' 

(19) Εχοθρῖ (παῖ οὐ ἴῃ ἢ ἀδν (ν. 19) ἴθ 5 π- οἤξγιπρ ννὰβ ἃ Ὀμ]οςκ, 

8Δη64 (δοςσοταϊηρ ἴο ἴῃ6 Τοχί) [ποτ ννὰβ πὸ Ὀιυγηϊ-οἤεγίηρ, (που Ρ ἢ [Π|5 αὶ πιᾶν 
Ὀ6 δῇ ἱπαάνογίθηϊ οπβϑίοῃ. 

(20) Τῆς 5ἰπιΐαγ σογοπηίοην ἀδϑογί θα ἴῃ Εχ. 29, 1ο-- 20 ἀἰβεγβ ἔτοπὶ ἴΠ|15 ἰπῃ 
ςογίᾳίη ἀθῖδιΐβ. 

Αἴ 

(Ἰοέεα ον Φβαρέέν 44. 

(1) 568 43,4, δπά ποῖε 1 οὔ ς. 423. 

(2) Τπαὶ ἰ5, ἴπεὲ Κίηρ (ωλ αῇονθ, ὑ. τος, 1. 29), ῇο οσσιρίθς 8 ὑτγοπιϊποηὶ 
50 ἀπά ρϑου αγΓ Ροϑίτοη 'π ἘΖεκΙΘΙ᾿ 5- σομθπιθ, μανίηρ, ποῖ δος] οϑίαβίςσαὶ δυϊπογν, 

Ὀιυϊ ᾿ἱπιρογίδηϊ ἀι|65 δηὰ ργνιΐορες (ςος. 46. 48). 
(3) Τὸ ραγίακθ οἵ ἴπεῸ βϑδοσγιβοίαὶ ἰδαϑί. 

(4) Ης 15 ἴο επῖοσγ ἴπὸ ουϊεῦ σουγί αἵ ϑοπιθ οἴμπου ροϊπίέ (ρεύθαρβ ὃν ἴτε 

43.,.19 
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ὩοΓ ρμαῖθ), Ὀὰϊ ἴο δηΐϊεῦ δηᾶ ἴεανθ ἴπὸ βοαϑςί ραΐενναν -τπσουῦρῃ ἴΠ6 νοϑίδθαα, 
ὙνΠἸΓἢ 15 ἴπΠ6 τονδὶ ϑδογϑά ἰδϑίϊναὶ Π4]}1. ΤῊΪϊΘ 15 οπὲ οὗ {π6 ργίν!θρος οἵ ἢὶβ γαῖ. 

(5) Τῃπαῖ 15, ἴπ6 ϑρϑοΐδ] τες (ογΓ σοηπάιιοιπρ ἴπΠ6 βογνῖοα οὐ ἴῃ Τοεπιρία. 
Ῥοβϑίθὶν ΕΖοκίεὶ Πα βθθη ἴπθ ογραπὶζαϊίΐοη οὗ βδοπια Βαῦδγϊὶοηπίδῃ ἴθπιρὶθ, αηὰ παά 
ἴθ ης6 νοὶ συ ρρθϑίίοηβ ἕο ἢὶ5. οὐνῃ βοῇ οπΊο. 

(6) Τῇε 5υδθογάϊηαϊθ βογνὶος οὗ ἴπΠ6 ρυθ- ἔχις [6πιϑα]οπὶ Τα ΠΊρ]6 566 πηὶ5 ἴο 
ἢανθ Ὀδθη ρογίογπημεα ὃν ἔογείσ ποῦς (νν. 6-- 8). Ναίυτα!Ζοα ποη-]5γαρ] 165, [ΓῸΠῚ 
[Π6 περῃθοίηρ Οδηδδηϊϊθ ρθορῖίθθ, ψογε πυπΊογοιις ἴῃ [πόῶθχ, βεγνίηρ ἰῇ (86 
Κιηρ 5 Ὀοάγ-ριυατγά (2 ὅ8πη1. 8, 18; 2 Κίηρβ 1:σ,4. 7), δἀπηα ϑοπιοίπιθα οσσυργίης 

Ροϑιίίοηβ οὗ δπληθηςα (2 584π|. 18,2; 23,39)ὲβ. Τῆς Τοπρίς βογνδηΐῖβ, ῆοῸ ρῥετ- 
[ογπιθα πιθηΐαὶ ἀιι165, εῦ ρούπαρθ σαρῖνοβ οΟΥ ἷανθϑ; οὡἱ Εζγα 8, 20, ννῇοσγθ 
1ῃΠ 6 Λιεέλίμίρε (1. δ. Ῥούϑοῦβ ρσίνεη, ἀευοίεα) αὔτ βαϊὰ ἴο αν ἄοπε ἴῃ6 ψόοσκ οὗ 
(ῃη6 1,ονῖθ5 ἴῃ Πᾶν ̓ 5. {ἰπ|6, ἴΠαὶ ἰς (ποθ ἴῃ αν 5 {ἰπ|δ ἴπεῖς νὰ πὸ ἐϊ5- 

τἰποϊίοη Ὀεῖννθθη ῥγιοϑῖβ δηα ],ενῖ65), ἴπον ννοῦα ἴΠ6 ἱπίθοτιοσ Τοπιρὶα ϑβογνιουβ; 
(Υ «α'5σο ἴμε Ἔχργεϑϑοίοη (Νεῆ. 7, 69) 6 .50»ς5 οΧ᾽ «δοὐομ ο»" 5 ϑδγυαριέξ. 

(7) Φγεαα, γμαΐ, αὐὰ ὀέίροα ἀγα ἴῃε. τηδίῃ ραγίβ οἵ ἴπε οἤδγίηρ, οτἱρίηδ!ν τῃ 6 

[οοὐ οὗ ἴῃ6 ἀεῖῖν (οὐ ἀρονε, Ὁ. 189, 1. 31; Ρ. 192, 1. 38, ἀπ οσοπίγαβί 5. 50, 13). 
(8) Α πον ρτονίβίοῃ, οδ᾽ δα ἰοσῖῃ Ὁν ἴῃ ἱπογθαβϑα δε! ηρ οἵ ἴπΠ6 βδογθάποϑϑ 9 

"1 ᾿ Σ τ 

Υ Ἂ Νὴ : ΝῊ ἜΝ 
ΔῸΣ, θὲ ὁ τῆνον 

ΟΚΕΕΒΕΚ ΙΝΘΟΚΙΡΤΙΟΝ ΕΚΟΜ ΤῊΗΕΒΊΝΝΕΕ (ΟὔΚΤ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΚῈ ΟΕ ΗΕΚΟΘΡ. 

»- 

ΜΠ 

«ἴ δ» 

Ὃ 
τ 

ἐξ, 

οὔ ἴπεὲ Τοπρίθ. ὙΤΠπδ ΘΟ νν 5 Ὠἰδιοτίαη, [οβορπιι5, (.37-1οον Α. Ὁ.) Γαϊαῖθϑ πὶ αἵ 
ἴπΠ6 βἴοπμθ ὁποΐοβυγε οἵ ἴπὸ 'ππΠῈῚ σουτῖ οὗ ἴῃ6 Τεπιρῖὶε οὗ Ἡετγοά (72 Β. σ. -4 Α. Ὁ.) 
{πεῖ ννόσα σοϊυπηης ἢ ἸΠϑο Πρ. οη5. ἴῃ 1,δτὶὴ δηα Οτεεκ, σαυϊοπίηρ, ἰογεί του, 

ΟἹ ροπαῖίν οἵ ἀδφαῖῃ, αραϊηςῖ δηϊοπηρ ἴῃ6 ἱπποὺῦ οουγ. Ἐνεηῃ ἴῃς ἘοπΊδηβ 
ρου 64 τπ6 [ον ἴο δχϑοιῖθ δὴν ποη-ἶον πὸ αἰ ποῖ Περα τῃϊ5 ναγηϊηρ. 
Οπα οἵ 1Π656 ἰηβογρίίοηβ ννὰ5 ἰοὰπηαὰ ἰῃ 1870, ὉΥ ἴπ6 Ετδηςῇ δγοπρθοϊοριο Μ. 
σμΕΑΜοΝτ- αάννεαῦ. ΤῈ Οτροὶς ἰηδογίριίοα οὐ ἴΠ|5 ἰδεῖ γοαᾶς 45 [Ὁ]]}ον5: 
Μηϑενα αλλογενὴ εἰςπο] ρενεσϑαι ἐντὺς του πε[ ρὲ τὸ ἱερὸν τρυφακτου και] περιβολου ος δ᾽ αν 

λη[ φϑη εαυτω αἰτίιος ἐσ] ταὶ δια τὸ εξακολου] ϑεὶν ϑάνατον͵ τῃᾳϊ ἰ5: δ σέγαμρον σλαδ 

εοῦηθ τέλη ἐᾷς ὀαϊιεδίγαας απαὶ οηείοσ αγομπα ἐδλὲ 7Ζρημῥέρ,; τυλοξυεν 15 εατρἀέ 

εὐ ὁφ γοοῤοηδίδίο ἐο ἀϊρεδοῦ ον Δὶς ἀεαίλ, τολϊελ τοῦδ ὄμδμθ (58εὲ6 φυμες “4γελ., 
20 1872, Ρ. 220, Δη οναγί. διαίροηνοηΐ οὐ δα]. Εαῤίήον. Ἐμμα, Αὑν. 1871). 
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44, 1ο-- τ -αθεθ. (Ἰοίεσ οκ ἔξκεβίεί «ὐθθνν-.-- 194 

(9) Τῆς ρπεβῖβ (ν. 13) οἱ ἴῃ6 στιιγαὶ ϑῆγίπμες, αἰβρίαοθ δ Ὦν [οϑίδαῃ (2 Κιῆρβ 44,10 
23,8.9). Τῇῆα πιονοπιοηΐ ίογ ἴπε σοηϊγα] ζαίίοη οἵ ἴῃ6 παίΐοπδὶ ννοσβῃ!ρ (ἰοτται- 

ἰαϊοα 'ἰπ Ὠευῖ. Σ2. 14), σα οὐ υὑπάεῦ [οϑδῃ (Β. ας. 622), ἱποϊυἀςαὰ τῇς 50ρ- 
ρΡΓθϑϑίοη οἵ 41] βαποίυδγιθα ὄὌχοαορῖ ἴπαὶ δ [επιϑαΐοι, δπὰ ἴπε σεπηοναὶ οὗ {πὸ 

5 γυγαὶ ὑγίθϑῖβ οὗ [νη ἴο ἴπθ Ἴσδρίϊαΐϊ, νῇογε ἴον ννοσε ουρροτγῖοά ἴῃ ἴπε ΤοηιρΙα. 
Τῆς Ὀευϊογοηοιϑί (ΠὨευϊ. τ8,6--8) νσ»ταπῖα ἴποπὶ {1} ρηθϑῖν Πιποιϊίοης, Ὀὺὶ 
δοζοοίαϊηρ ἴο 2 Κίηρβ 23,9 ἴμεν νψεγα ποῖ αἷϊονεά ἴο ομἔθ σδογιῆςος, δπά 

ΕΖΘΟΚΙΕΙ ἴαἶκεβ (6 ϑαπὶ|6 ροϑιτίοη (ν. 123). ὙΠΘΓΘ βϑοπ5 ἴο πᾶνε ὕδοη, αἱ ἢγϑὶ, 
ἄοιυρὶ ἂς ἴο ον ἴο ἄθδὶ ψἢ ἴποπὶ; ἴἢ6 αἰοσοη ννὰβ5 ἤπαῖν κοί οαὰ ἴῃ ἴῃς 

Ιο ναν ἱπαϊςαῖϊεα ὈὉν ΕζΖεῖκιεῖ. Α5 ἴο ἴπε τἀοϊαϊγους ὑγιοςῖς (ἐφρραγίρε), ἴῃεν δγὲ 
ἤογα δοςερίθα 45 ϑβεγνιοῦβ ; δοζςογάϊηρ ἴο 2 Κίηρβ. 23,5 ἴποβε οὗ ΪΤιῶἊἢῃ νψεγε 
ΒΌΡΡτγεβϑοα Όγ [οϑίδῃ, νν ῃ}]Ὲ δοοογάϊηρς ἴο 2 Κιίπρε 23,20 ἴπε ρῥγίεϑίβ οἵ ϑαπιδγίἃ 
ΨΕΓΘ ἰδίῃ. 

(το) Τῆε ἀιποϊίοης οὗ ἴπ656 ἀερτααθα 1, ονιςαὶ! ῥγίεϑίϑ ννεσα ἴἤγεο (νν. 11-- 14): 11 
Ι5 ΠΟΥ νεῦα ρογΐοιϑ, ριαγάβ, δηά ρσεηογαΐ βογνδηῖς ἰῃ ἴπῸὸ Ὀυμ]αΐηρε δπὰ δἱ ἴπὸ 

ϑαῖος. οὗ ἴπΠ6 Τεπιρίε; {ποὺ σ'εν ἴῃ6 ϑδογιβοίαὶ Ὀεαϑςῖβ; δηὰ ἴπδν βογνεα πε 
Ρθορΐὶε ἴῃ ἴῃς ρῥγεραγδαίίοη οἵ ἴῃ 6 οἤξγίηρβ, δπὰ ἴῃ ἴπῸὸὶ ργεραγαίίοη δηα αἰϑιγιθυ- 
το οἵ ἴῃς ραγῖβ (παὶ ννοῦα ἴο Ὀ6 δαῖδφη ὃν ἴπθ νογϑῃϊροῖβ. Τδαῖ ἰς, ἴδον ἴοοκ 
ἴῃς ρἷαςς οὗ {πε οἷά ϑογνίίοσβ, γοϊ! νην ἴῃς οαςσγίβῆοοτς οὗ 41] πηθηΐδὶ ννοτῖς. 

20 (11) Εογπιοῦῖν (Ὀθδίογε [οϑίδῃ᾽ 5 {{π|6, 622 Β. ας.) ἴπεν παὰ Ὀδθη ργίεςῖΞ ἰπ ἴπὸ 13 

ς ΠῚ βεῆβε οἵ ἴπε ἴετη; πεύα ἴῃθν αἀὔὲ ἀδργαάθα ἔγοπιὶ 1Πδὶ ροβιοη 845 ἃ Ῥυπίϑῃ- 
τλοηΐ ἰογ οὔῇοϊαϊίϊπρ αἱ ἴῃς γυγαὶ ϑῃσίπες, πο Ὁν ΕΖΟΚΙΘΙ (που ποῖ ἴηῃ 
2 Κίηῃρβ 23,8. 9) δὲ Ἵδ᾽ δα ᾿ἰἀοϊδίγοιις ; ἴπΠ656 εῦε πιοϑῖϊν ϑῃσγπος οὗ [ΉνΗ, δυϊ 
ΠΕ ῚΓ οὐ ννὰ5. ργοῦδοϊν σοτγτγυρῖ, ἀπὰ ἰπ ΔῃΥ ςα56 ἴπον ἱπίοσίογοα ἢ ἴῃς παιϊοηδὶ 

25 υηϊΐΥ οὐ ψοτβηϊρ. [π ἴππ ἰγραϊπιοπῖ οὗ ἴπεπιὶ, ΕΖΟΚΙΘΙ ἰ5 1655 αἰβογ πι πΔῸπρ απὰ 
ποῦ τἰϊυν Κπογουρηροίηρ ἴπαπ ἴῃς τείογπιετ οὐ οϑδίδῇ᾽ 5 {{ΠῈ ἌρΡρΡΘδσ ἴο 
πᾶνε Ὀδεη. 

(12) ἴπ (ῃ|9 ραγαρταρῇ νὲὶ πᾶνὲ ἴπε οὔ ρίη οὗ ἴπθὸ αἀϊξιποῖοη ἱπ νσ»τδάς 14 

Ὀεδίννεθη 1 ονιῖος Δπα ργίοσῖθ. [ἴὋρ ἴο ἴἢ15 {ἰπ|ὲ ἴῇ6 ἵννο ἴθ γπιὶ5 ἀγὸ ϑυ ΠΟηγτηΟΙ5 : 
20 ΘΥ̓ΟΓΥ ῥγεϑῖ ἰς ἃ ]ονϊϊο, δηα ὄνεῖν [να ἃ ρηεξὶ (50 πη Ὠευῖ. 18); αἤοσγ τῃϊς 

ῖ1πεὲ ἴεγπι δέυΐ ἀξηοῖθς 4 ΤαπΊρῖε πη πἰσῖο ΠῸ Ππ45 ποῖ {πὸ τίρῃῖ ἴο οοτι 
βδοῆοθ. Ὁῆϊὶς ἰΘ ἴπ6ὸ δθῆβθ 'ἰπ ψῃϊοΐ ἴΠπῸ ἴεγπὶ ἰ5 56 ἰπ ἴπε6 ροςῖ- χης 
[τογαΐαγε (45, (οΥ δχαπιρὶθ, ἴῃ οογίδϊη ραγίβ οἱ ἴπθ πάϊς Βοοκε οὗ ἴῃς Ρεοηϊδ- 
ἴθιυς ἢ). 

25 (123) θη ΑΡιαῖματ νὰ ἀοροβθοὰ Ὀν ϑοίοπιοη, Ζδάοκ νδς δρροϊπῖεὰ ὃν 

ἴπε Κιηρν ποδὰ οἵ ἴπῸ [6τιϑαϊθπὶ ρῥγεβῖῃοοά (1 Κίηρε 2,27. 35), δπά ἢἰβ (απ ΐν 
Γοπιαιπθα ἴῃ σἤάγρο οἵ ἴπε Τοεπιρῖὶθ ίγοπὶ ἴΠδὶ τἰπ|ὸὰὸ οη. ΕἼΟΠῚ 1 58Π|. 2, 27-- 36; 

Ι Κίηρβ 2,17 6 πᾶν ρῥγοῦαῦΐν ἱπίογ τπαὶ ΑὈϊΑῖμαγ Ὀθοηρθα ἴο ἴπε Ηοιβε οἵ 
ΕἸΙ, Ὀυϊ οὗ Ζαάοῖκ᾽ 5 (απ ν ποϊπιηρ ἴα Κπονη (ἴπε 11σῖ οὗ παπιὸς ἰη τ (ζἤτγοη. 6 ἰ5 

40 ἃ Ροϑί- ΕΧΙΠς σεπθδιορίοαὶ σοηπίγιςτοη). ἘΖοκιοῖς ρῥγοίθγοπος ίοσγ ἴῃς Ζαάοκιϊος 
5 ΡΓΟΌΔΟΌΪν αἀεῖογπιπηθα ἰαγρεῖν, ΗΓ ποῖ  ΠΟΙγ, Ὁγ ἴῃς ἕδος ἴπαὶ {πεν νόγε τπῸ 
ΡὈτιθοςῖς οὗ ἴῃς [6πισαϊοπὶ Τοπιρίο; ἴἴ ἰ5 Παγαϊν ροϑϑιῖο ταὶ ἴον Κορὶ Θποτγεϊν 

δἱοοῖ ἔγοπι ἴῃ ἰἀοϊαῖγοιις συϑῖοπια οὗ ἴπΠῸ βονεπίῃ σεηΐυτγγ. 
(14) 866 ποῖθ 7. 

45 (15) λήμοη ννὰβ υδρα (ΟΥ ἴπε6 βακθ οἵ οεἰθδηϊιπθσς, ἰοσ δχαπιρίας ὃν [πε 17 

Ἐρνρίίδη δηὰ ϑυγδῃ ρῥγθοῖσ, Ηθρτγοα, 2,37; [1υδσίαη, 224 «γγία δα, 42 (τυὐλέΐξ 

ραγγμδη 5); ο΄. 1.εν. 6. το; 16,4; ἔχ. 28.412; 39. 28. 

(16) Τῆς εἴαιιϑε αγα τη {γε 7Ζρηηερέε, ἰας κὶπρ ἴῃ ἴπ6 ατεοκ ΒΙΌΪ6, ᾽ῖ5 ὑπποοθς- 

σαγν, Ὀεῖϊηρ ἱπιρ! θα Ὁν ἴπὸ σοπίοχῖ; τ ννὰς ργοῦθδὈΐγ δα ἀεὰ Όν ἃ βογσρῦεὲ ίοσ ἴῃε 
5ο 85884Κ6 οἵ [εἰπεος. 

(17) Τῇῆδ πιραηϊηρ οὗ ἴῃς. νοτγὰ, τοπάεδγεα ἰπ ΕΝ σηγέλύερ ἐλαΐ σαμϑοςΣ δσισεαΐ, τ8 

ἷς. ἀουθῖι!. ϑννθαῖ, ᾿ἃ 9 ἴΠι6, ννὰς Πε]αὰ ἴο Ὀ6 υὑπεοΐϊρφαπ; οὐ ἴπεὸ Ἐρυρίίδη οὐ5- 

ἴοηις (Ηϑοτοά., 4. 4). 

(18) Τῆδ ὀχργοϑϑίοη ὁ 214 ομϑῦ εομγέ 1ἰ56 τορεαϊεά ἴῃ ἴῃς Ἡδεῦγον Ὀν βοπραὶ 19 

ςς ἱηφάνοτγζεηποσ. 
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᾿( (9) 566 42,Γ,-132. Αη οἴῇεϊα! ρῥγίθϑεν ρσαγπιθηΐ σοπιπιιιηϊςαῖθα [15 ϑαςγοα- 44 
Ὧ655 ἴο ἴποϑα ψῆο τουοποα ᾿ἴ, ἀηα πδάθ ἴπθπὶ “ποῖγ᾽ ΟΥὟ ἴαῦοο, «πὰ ἴπογοίογα 

ὑπῆϊ ἰοΥ σοπιπτοη (Ποη-5 Δ Γ6 4) οσσυραίίοηξβ ; [5 ἱποοηνθηΐϊθηῖϊ τγόϑυϊ νν85 αἀνοϊἀδα 
ΌΥ ἃ εἤδηρε οὗ ραγηδηΐβ. Οὐ Νοῖθβ οὐ 1,βν. 6, 18. 27; [οϑῇ. 7, 12. 

(290) νντῆ τπς (οἸϊονὶπρ τορσυϊαϊίοπς (ςς. 44 --46) οὐ ἴῃοβ6 οὗ 1ιδν. σ7-- 26, ἃ 
ἰΙανν-ῦοοκ ἴῃ6 ἰκοῦποὶ οἵ ψῃϊοἢ 5θεπη5 ἴο ἢᾶνθ Ὀθθη ἀγάννῇ σρ πρᾶ ἘΖοκΙε] 5 
{{ππ|Ὲὸ (566 Νοῖθϑ οἡ 1,ϑν τἰςσιι5, ᾿. 56, ἰ. 22 ; Ρ. ΙΟΙ, 1Ϊ. 17. 34). 

(21) 1,Θν. 21,5. μανίην ἴΠ6 ποδὰ νὰς «ἃ νι άθϑργθδα τηοιυγηϊηρ-Οι5ἴοη) 

(Πουῖϊ. 14,1; ]6γ. τ6,6; Ηετοά. 2, 36), οτἱρίηδιΐν, ρεῦπαρϑ, δῇ οἤδηπρ οὐ ἢαὶγ 

ἴο ἴπε ἄειῖγ, ἰηνοίν!πρ [ΘΠ ΡΟΥΑΓν ὑποϊδαηπηθθ5 ΟΥ ἴαῦοο δηᾶ {πογρίογο ἴο ὃς 
δνοϊάεα Όγ ρηδεϑῖς (οί ν. 25). 1 εἰπρ τῃῇ6 παῖ σον ἰἴοῆνρ (οὔ λαμπρ ἐροΞδεὶῚ 
"85 4|50 ρεύδαρβ σοῃηθοῖίθα ἢ ἃ νον (ο ἴῇ6 Ναζίγ65), δἀπὰ νοι ἱπῖίογ- 
ίετεα ἢ τῆς ργίοϑὶ ̓ς ἀἰβοῆαῦρε οὗ πὶ ἀπτ|65. νΠ τπ656 συδίοπια ποτα ννοῦα 
αἴ τΠ15 τἰπ|6, ρΡοβϑι οἷν, Ἰἰἀοϊαΐγοιι5 αϑϑοςσίφιοηβ (Πειῖ. 4,1). ΤῈ Οτγοοκ ΒΙΌ0]6, 

ἤοῖα δπά ἰπ ἴον. το, 6; 2Σ:,1ὸ (ωλ ΑΝ) τεπάδφυς δεν σλαΐϊ ποέ ηεοῦθν ἐᾷς ἀεαά 
ἃ5 ἃ 5βίρῃ οὗ πιουτγηΐπρ, Ὡς ἢ ρσῖνεβ ἴῃ ἰἴβδεῖξα ροοά βϑοῆβθὲ (οἱ 2 58π|. :ῷ,30; [6γ. 
14,3; ΕΖΟΚ. 24,17}, Ὀυ.ϊ ἀοθ5 ποῖ διγηϊδῃ 4 σοηίϊγασὶ ἴο ἴπΠ 6 ργϑοθάϊηρ οἶδιι565. 

(22) 1,65ὲ ἴἴ δῆμοι] ργανθηῖ ΡΙΌΡΟΥ ρογίογπημαηςα οὗ ἀυῖγ. Τῆδ ρῥγοπιθιίοη 

Θοχίεπαάφα οἠἷν ἴο ἢῖ5 ἴθττῃ οὗ βασογάοϊαὶ ἀυῖγν. Οὗ 1.ον. το,9. 
(22) [,μδν. 21,7.13.14. Τμαῖ ἰ5, πο ψοπιδὴ ννηο δδ5 Ὀδθθη υπἰϊρα ἴο ἃ ποη- 

βδοῦεα ρεύβοῃ; ἴπε6 οδ]εςὶ οὗ ἴπὸ πιΐα 15 ἴο πιαϊπίαιη ἴπῸ σογεπιοηΐδὶ Θδογο 655 
οὗ ἴπὲ ρηδϑινγ οῇςοθ. ΨΜΠΘΙΠΟΥΓ ψοπιθη αϊνοτορα ἔτοπὶ ρῥγεδίβ αῦθ ἱποϊυ θὰ ἴῃ 
[15 ργοπιθιτοη ἰ5 ποῖ οἶθαγ. 

(24), Α Κπονϊεαρε πϑορϑϑαῖν ἴο ἃ κἴπςΐ τϊυδὶ ογρδηϊζαϊίοη, ἀπά υδοίι] αἱ 
1παΐὶ {ἰπ|δ ἴο ρσιιαγά ἴπΠ6 ρϑορὶθ αραϊπϑεῖ Ἰάοίαίγυ. 

(25) Ρῆεϑβ δὰ Ὀδθϑη οἷν] πάρες ἔτοπὶ δαγὶν {{π|6ὲ5, 825 ΕἸῚ δπα ϑαπλιεῖ ; 
566 Ηοβ. 4,6; Ὠευΐῖ. ΖΙ, 5; [6γ. 18, 18; ΕΖεκ. 7, 26. 

(26) 7δγάλ 'ανν᾽ ννὰβ σῃοῆν πιαάθ Ὁν ἰεραὶ ἀθοϊθίοηβ οὐ ργίθςῖϊβ.0 Τἤοῖο 
δά αἶϑδϑο θδθὴ ποη-βδοογάοίαὶ ᾿άρος (οἰ Θγβ, σῃ οί, ρου ησ65), ἀηα [Π|5 οἷαθς 15 

ΡΓΟΡΑΌΪν ποῖ ποῖα Ὄχοϊπ θά. Τῆδ οἷν} δηά τιῖυα] σοάθ5 νοῦ ᾿ΠσΟραγαὈΪν σοη- 
ηθοϊοα, το] ρίοη ἰογπλπρ 4 ρα οὗ ἀδιἷν [Π|. 

(27) ὅ66 ςς. 45. 46, ἀπά ποῖδς 12 ΟΠ ς. 20. 

(28) Μοπιῦοῖς οὗ πὶς ἱπηπηραϊαῖθ (Ἀπ ἶν, νῆο ἀγὸ ἢἰβ ὈΪοοάύ-Γο  ατοη5; ἢὶ5. νυῖδ 

ἰ5 ῃογοίογ Ὄχοϊυ θα, δηα ἣϊς τηδυγθα οἰϑῖου (οὐ. πιαυγθα ἀδυρῃϊογ) ἢὰ5 ραϑϑϑά 

ἰπῖο δῃοΐπου ἰδυην,--- ἃ συγνῖνα! οὗ [πΠ6 οἷά οἷαη-ἶῖαν. Τῇθ οὈ]θοῖ 15 ἴο δϑουτα 

ὨΙπὶ αραϊπδῖ ἱπιοσγγι ρίίοης ἴῃ [ῃ6 ρεγίογπημαησθ οὗ ἢἰ5 ἀυτϊ65. ΤῊΘ πιϊς ἴῃ ἴον. 
21. 11 ἰ5. πΊούθ αἴ τίηρθηῖ. 

(29) Τὴ σοπηραοίΐοη γραῦς ἴῃς πηρηϊίοη οἱ αοδέίρηθηξ (50 ἴπηΠ6 ϑυτγίας), δηὰ 

1ῃ6 οἰοαπϑίηρ 15 παῖυγα ΠΥ σοπιρίεῖα αἱ ἴπ6 οηα οὗ ἴπ6 βδανθὴ ἄν ((ΟΚΝΙΙ,1). 

(30) Τῇδ ἡμέο ἐλ σαμείμανν»ν (Ἰᾳςκίηρ 'ἰπ ἴπ6 Οστοοκ ΒΙ016) 5 83ὴ υππϑορβϑαῦν 
βοῦῦ4] δάἀάϊτοη. 

(31) ὅ9ε6ε ποΐδ 14 οἡ ς. 42. Τῆς οἷκ ἤθγα ἰς σογοπιοηίαϊ. 
(32) Τπε σοππηδοίίοη δον παῖ 1η6 ποραῖϊνα 5 Ὠδοθϑϑατγνυ. 
(33) Ο' Νυπι. 18,20; ἴ)οιῖ. στο, ἡ; 18,2; []οϑῇ. 13,14.332; 18,7. Τῇο [ογπὶς 

ηλογίίαρες απὰ ῥοϑδοδείοη τὸ ᾿ογο ἰἀδπίοσαὶ ἴῃ πιϑοδηΐϊηρ: ἰῃ 5Υα6 1] ρῥγορουῖν 

ν Ὰ5, 85 ἃ τι ἶθ, δοηγοα Ὀν ἱππογιδηςθ. 
(34) Τῃαῖ 5, ἴπὸθν αἂὔὸ ἴο 6 πιαϊηϊδίηθα Ὀγ τῇς Ταπιρῖθ, ἃ5 ἴῃ νν. 29 -- 31, 

ΔηΠ 48, 1τ1. Τπε ρῥγίθοι οουϊά, ποννενοῦ, μοϊΪα ρῥγναῖς ργορογῖν (1,θν. 22, 11). 

ΕζΖεκίεῖ᾽ς ργονίβίοη οἵ ἰοοά ίογ ἴπε ργίοϑὶ ἰ5 ἰαγροῦ δηα ργϑοίϑου ἴδῃ παὰ ὑείογε 
Ὀδοη πιδάξ; 5σθὲ. Ὠουϊ. ;8,1- 5. Ι͂ῃ Θαγ θγ {τἰπ|65 ἴΠ6 ρτγίοςίς Ππαᾶ ἃ ρατί οὗ ἴῃς 
οἤδεσγίηρ (1 ὅϑ4πΠ|. 2,13 -- 16), Ὀυϊ {πε ὶΓ 5παῦο ννὰ5. ποῖ οεἰθαγῖὶν ἀδεπηθρα Ὀγ ἰαν. 

Εὸγ Ἰαΐου ἰοριϑίατίομ 566 ἴκθν. 5,13; 8,31; 10,17; Νυπηι. :8,8--2ο. Τῆς {6 
566Π|5 ἴο ᾶνθ δὴ δϑῖλΠ5Π 664 ἴῃ τἰΠ6 {ἰπ|6 οὐ ἴῃ6 δαγὶν πιοπαῦοῆν (Απ|. 4, 4), 

πα ννὰς γγδάμπαϊν ἀενοϊοροα (Νιιπι. σϑ, 21 -- 32); [ἴ ἰ5 ποῖ πιοπίοηθα Ὁγ ΕΖοκΚΙεΙ, 
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Ὧο δοςορῖβ ἴπε οχίϑης οσὐκξίοπΠ. Οἱ ΝΝ. ΕΟΒΕΕΤΘΟΝ ΘΜΙΤΗ, ἰδέ. «δ »ε., ̓  Ρρ. 44 
245. 252. 458. 

(35) Οἱ ὕθυι. :8,2-4; [,Θν. 2.6.γ; Νιιπιὶ. 18,8 --Σ2ο; 28.29ς. ΤἼα οογϑδὶ 29 

οἤετγιηρν (ΗφοὉ. »μέμς΄άλ) ννὰβ οἱ υπθακεοα βουγ, ἢ 541 ἀπὰ οἱ], βοπιείπιος ν ἢ 
ς (ταπκίποοπθα (δοζοπιραπίθα Ὁγ « ἀγιηκ- οἤετπρ οὔ ᾿ἰθϑοπ οὐ νν]η6); ἴῃς 51π- 

οἤετγηρν (ΗςὈ. ἐλαϊίᾳάξλ) ννὰβ ὑϑυδν ἃ ὈΜΠΟςΟΪΚ ΟΥΓ 4 ρμοαδῖ, ςπιθῆν ίοσ σογεπιοηϊδὶ 

οἤξηπϑες ; ἴῃς ρυ!-οβοτίηρ (ΗθΘΌ. αφλά»»") ννὰβ δῇ δηπίπιδὶ (ἰαπὶῦ, γάπὶ, σοδῖ, ουὕ 

ὈΙΓᾺ) ίογ σογεπιοπίαὶ οἤδηβος (ϑυςῇ 45 ἰουςπῖπρ 4 ἀοθδα Ὀοαγ) ογ εἰν! οἴφηϑος 
(συς ἢ 85 ίαἶϊϑδβε ονοαῦπρ). (οπιραγε Νοῖες οἡ ἰνεν σι, Ρ. ὅοό. ἘΕζΖεκιεῖ ἤογα 

10 ἀοιθι1655 (οἷον δηα δπΐαγρος οχίςτηρ οὐπίοπια; δυῖϊ Π6 ἰ5 ἴῃς ἢτγϑι ἴο ἴγϑδὶ 
αελάνε απαὰ ἐλαξίάϊά 45 βαστίῆςες ; Ὀείογε 1ῃ15 ἴῃ. νεγε ρεοιυηίαγυν ἤπες (2 Κίηρβ 

12,1Γ6. Ὑπα ἴογπια δ΄ῖ6 ϑοπιοίϊπηε5 υδεοα ἰοῦ ρον ΟΥ 5 ἴῃ βόποῖαὶ (Οξεη. 

26, 1το; Ηοξ. το, 28; ΕζΖεκ. 45, 6). 
(36) Απγυίμπηρ ςοπορογαίεα (ΗςΌ. λόγο) ἴο ἴῃς ἀξεῖτν ; ίογ Ἐχαπιρίθ, ὃν ἃ 

Ι5 νον (οἱ ποῖς οπ ἴνδν. 27, 28 δπά ποῖβς οῃ οϑβῇ. 7, 1). 
(372) Α σοπιπιοη πιὰ ἀπιοὴρ ἀρτιοιϊἊυγα] ρεορίοβ, ἴῃς ἀεῖῖν Ὀεξίησ τοραγάθα 30 

45 ἴῃς ρίνου δηά ονπεῖ οἷς 41] ἰπογεαβθα οἵ ἰδηπά, δηὰ δημι]εα ἴο ἴπῸὸ ἢγοϊ δπὰ 

Ὀεσῖ. 5εὲ6. Λρῖρές, Ὁ. 44, 1. 28. 

(38) ΑπΚ ρογίίοη οὗ οποβ ριοροιῖν οἤξεγεαὰ ἴο ἴῃς ἀειῖῖν ἴῃ γρταιϊ Ἃς ίογ 
20 ραᾳαϑί ίανογς, οὔ 'ἰῃ πορὲ οὗ Πιιτε ίανοσθ. Τἤτγοιρῆ συςῇ ριῆς τε ρ] 5 οἴξη 

υεσαπιο τίς. 
(39) Νυπι. 16, 20. 21; Νεοῆῇ. 10,37; ἴπε νογὰά 15 οἱ ἀουδίξιϊ! τηϑδηΐηρ. 
(40) ἴδον. 22,838. Το τὸ ἰΘ δὴ οἷά οὔθ, δπά δρρίϊθὰ ἴο «411 (ῃ6 ρΡεϑορΐς, 31 

Εχ. 22,31; ἴον. 17,15; 566 δῦονθδ, Ὁ. ΙΟ4, ͵. 37. 

(Ἰοέεσ ον Φβαρέέεν 45. 

(1) {μ|ῖ|ΉΈγα ν, οὔον απ οὐδαξίοη  ΤΗΡΗ (50 ΑΕΝ; οἱ 48,8, «πὰ ειί 5, 45.1 

Ῥ. ό9,1. 28. Ἐχρεοῖίηρ ἴπΠ6 ννῃοΐς ἰαπὰ οὐ (απαδὴ ἴο Ὀεΐοην ἴο ᾿ϑγϑαεοὶ οἡ ἴπῸ 
τοῖυγη ίγοπιὶ Εχία, ΕΖοκίοὶ πλακος ἀπιρίθς διγαπροπηθηῖς ίοσγ ἴῃς Τοεπιρίὶς δπά ἰἴ5 
τηϊΠπἰϑίοσβ. Τῆς Τεπιρὶςε 15 ἴο Ὀὲ ἱπάεροηάεπὶ οὗ ὈοΙ ργίποθ δπα ρϑορὶθ, 4 ρὑτο- 

30 νἱϑίοῃ Ὠδοδϑϑαγυ ἴο [15 βεσυπῖν δραϊηβί σις ἀδῆροῦς 85 Ππδαά τῃγεαϊθεηθα ἰἴ ἴῃ {πὸ 
Ραϑί. 

(2) Τπε γεϑογνεα ἰογγίϊογσν (Ἔχοϊυάίηρ ἴπΠε ἀοπιαίης οἱ εἰν δηὰ ρτγίποθ) ἰ5 
ἴο Ὀ6 25,οοο ΟὈδΙ]ῖ5 ἔτοπὶ οαϑὶ ἴο νεῖ ΌὉΥ 2ο,οοο εὐδι15 ἔτοπὶ πογίῃ ἴο βου, 4 

γοοΐδηρε δρουΐ 7 πιῖῖος ΌνΥ 6, ἱπο]υὐϊπρ Ζίοη δπὰ ἴῃς δάϑδοθηϊ ἰουγιίοσ᾽Υ. Τῇδ 

325 ],δν!85 ἀγὸ οἡ ἴῃε πογίῃ, δπά βουίῃ οὗ ἴπὸπὶ ἰ5 ἴπΠῸ6ὶ ἀγϑθαᾷ οἱ ἴῃς ϑδαηοίυδγυ (νη 
ΠΟ ἢ ἀγὸ {πε ῥὑγεϑῖϑ). ΤΠ αγοα 5 δῦοιιϊζ 7 π|1165 ΌὉν 3, 411] οἵ νῇῃϊςῃ, ὄχοθρῖ 

ἴΠ6 αἴϑα οὗ ἴπῃες Τοπιρίε (αῦοιϊ 750 δεῖ ϑαιαγθ), 5 ρίνθη ἴο ἴῃς ργιοβῖβ. Τῆς 
εαἰἷγ τουγίϊογσν [165 δουΐϊῃ οὗὐ ἴπΠ6 γα οὐ ἴπε ϑαποίυαγυν, δπηαἃ πιϑάςιγος δῦοιυῖ 

ἡ πιῖΐὸς ὉνΥ 1"}25. Ὑπὸ ργπορς ἀοπιαῖη Ὀοιπᾶς ἴῃς ϑβαςγοὰ ἰογγΐογσν δπὰ ἴῃς 
40 οπιαΐη οὗ (6 οἷ Οὐ εαϑδὶ δηά νϑϑῖ, γοδοπίηρ ἴο ἴπεὸ Ϊογάαπ οὐ οπὲ 5ϊ46ε 

πα ἴο ἴῃε Μεαϊίογγαποδη 564 οἡ ἴπῃε οἴμεσ. Οὗ ἴπε αἰαργαπὶ οη Ρ. 197.--- ΕῸΓ 
1ηὴ6 ΗΦΌΡ. ευὐδι᾽1ῖ 566 αῇονϑ, Ρ. 179, 1]. 36. 

(3) Τῆε νογὰ δρηρ ἰ5 τερεβαῖθα ἴῃ ἴπεὸ Ηθῦτγον ἰοχῖ Ὁν βογῖραὶ οττοῦ. Ζοησ 
γεοίογς ἤογο ἴο ἴῃς οδχίοπί ίγοπὶ οαςῖ ἴο ψεϑῖ; πε ζυϊαζά 5 ἴῃῆ6. οχίθπί ίσγοπΊὶ ποιῇ 

45 ἴο 5ουῖτῇ. 

(4) Τῆς ἱγαπεοροβιίίοη οὗ νν. 2 ἀπά 3. 4 βθοπὶ5 ἴο ὃδ6 τροηυίγεαὰ Όν ἴπε σοη- 3. 4 
προῖΐίοη, ἴπΠ6 στοιπα οἵ ἴῃε ϑαποίιιαγν (ν. 2) ἰδ! Πρ πη ἴῆαὶ οὐ τῃς6 ρῥγίεςίς 

(νν. 3.4). Οπ τἢϊ5 δοσουπῖ ἴπθῸ δχργοβϑίοη αμα τη 1 “λα! δε 1λὲ σαπείμανν 

(πιο ἢ 15. συ οι ηΠ 4 }}ν σίνθη ἴῃ ν. 2) ἰ5 Ὀφῖῖοσ οπιῖῖοα; ννὰ πιυξῖ αἷσο οπηῖ ἴῃς 
50 Ξιιρόγῇἤϊποιις σαςγεα αἵ ἴπς Ὀθροιπηὶϊπρ οὗ ν. 4. Αἱ ἴπε οπά οἵ ν. 4 ἴῃῆε Ηεῦτγεν ἰεχί 

τοαλάς: αραΐ ἃ σαρείμαγν ,γ0Υ {8} βαγμοίμαγγν, ἅἃῃ ἱῃδρργορτγίαϊε Ὄχργοϑϑίοη, ἴογ 
ΜΠιςῃ, ΌὉΚΥ δῇ δαϑν ἐπηχοηδαίίοη, ψῈ πιᾶν τοδα σμϑμα ργομρς. 
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(5) ὅο τς Οτγοοῖκ Βι0]6. Τῆς οἰτ65. αῦο 411 ἰὴ ἴῃ 1 ονις4] ἀγθα, νΠοἢ ννᾶὰς 45, 5 
αῦουϊ 7 π|||65 Ἰοὴρ δηὰ 3 πιῖΐθ5 νἱᾶθ, ἃ σρᾶςσθ ἰασραεὲ δπουρῇ ἴο σοηπίβδίη ἃ ροοά 
ΠΙΠΊΌΘΥ οὗ οἰτ|65 οὗ {ἴπΠ6 (απδαπιῖα ἴγρο. Τῆς ροϑί- ΕΧΙΠ ς ἰερἰϑαῖοη πιοαϊῆοα τ 5 
διταηροπιθηῖ (Νιυπὶ. 35, 1-8), Ὀυϊ [ ἀοθ5 ποῖ ἄρρϑαᾶγ ἴπαϊ ἰἴῖ5 ρίαῃ ννὰ5 ὄδνοῦ 

ΝΑΡΗΤΑΙ͂ΙΣ 

ΜΑΝΆΑΘΘΕΗ 

ΜΕΘΙΤΕΒΕΒΕΑΝΕΑΝ ἘΡΗΚΑΙΜ 
ἸΟΚΌΑΝ 

ΒΕΒΕΝ 

λὺ ΤΌΘΑΗ Ε 
25.οὐο ουὈὲϊ9 

ἕ {ιν τῖςα] Ατεᾶ ᾿ 

ΡΕΙΝΟΕ 

ὍΟΜΑΙΝ 

ΡΕΙΝΟΕ᾿ 5 

ὍΟΜΑΙΝ 
Ατοᾶ οἵ ϑαηςῖυδεγ 

[1] 
ἃπὰ Ρυίεςις 

ξ Εἰεϊάς ἼΕΩ], Εἰεϊάς 
τοῦ δ,0ο00 τοιοῦ 

ΒΕΝ]ΑΜΙΝ 

2ς.οὐὐ ουὴῖ5 ἐΓοτν.ο ο] 

ΙΟΚΌΑΝ 

ΒΘΙΜΕΟΝ 

ΙΆΓΗΑᾺ 

ΕΛ 5ἙΕΑ4 

ΖΕΒΙΠΚΌΝ ΜΕΠΙΤΕΚΕΚΑΝΕΑᾺΑΝ 

ΟΑΌ 

9 

ΑἸΙΟΥΤΥΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΤΝῸ 

5 οαἰτίοὰ οἷ; «δἤφῦ ἴῇε Εχιθ ἴπὸ [|ὲν5 Ψεσα πονοῦ σοπΊρ]εἴοϊγν πιαϑῖοις οὗ 
Ραϊοϑίίπθ. Βείογε ἴῃς Εχιθ {πὸ [ονιῖθ5 (ἐχοερῖὶ ἴπθ ρηδϑῖβ αἵ [ϑυιβα θπὶ δηά 
οἴπου. ννο]-ἀρροϊηίοα σἤτη65) ἀνεὶς ἴῃ τπὸ νϑγίουιβ σοι Πλιη}|65, ἀπ 566ΠῚ ἴο 

πᾶνε Ὀδεη γοραγάθα ἃ5 οὐ]εςῖβ οἵ σμαγν (Πουῖ. 12,12.19; 14,29); οἱ, ἴπ6 ϑἴογυ 
οὔ Μιὶςδῆ᾽ 5 [ἀοἷς δηὰ ἴῃ Μιρτγαϊίοη οὗ ἴπε Ὠδηϊῖος ἴῃ [πἀ. 17. 18. 
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(6) Τῆς δάάιϊοη οὔ 4 γαξὶ (45 ἰῇ ἴπε σγθοκ ΒΙΌ]6) 15 οὈνίοισὶν ΡΓΟΡΕΓ. 45,8 

(7) Τῆς Κίηρβ [δα δχοιςιϑθα δγΌϊΐίγασυ ρον οῦ; ἘζΖοκῖεὶ ργονι δ ἰοῦ ἃ βοῖῖ 
οὗ σοποϊτποηδὶ Πἰππιταῖοη οὗ τογαὶ δυϊπογγ. 

(8) [μον. 19,36. Τῇῆε οῤλάλ ννὰβ (ογ ἀσγν πιϑάϑυγε, (ης ὀαλά ίοτ ᾿ἰαυὰ." Τῆς 1ο-- 12 
5 ἀϊπιεηβίοης οὐ ἴῃς ἀοηθῦ απὰ ἴῃε ναῖις οὗ ἴῃς. Ηθῦτον οἰἵνογ σἀόζε ατὸ ποῖ 

δοουγαῖοϊν Κπονῃ ; ἴΠς (ΟΥΠΊΕΓ ἰ56 νϑγΟΌΞν Θϑιϊπιαῖθα δἱ ἔτοπι 6 ἴο 14 εἰδὶῖς (δεῖ, 

1η6 Ἰαῖῖο ννὰ5 Ὀγοῦδοϊν δαυδὶ ἴῃ ννεἰὶρῃϊ 210 δροιΐϊ 220 ρσταΐϊῃβ δπάὰ νογῖῃ δἀῦνουϊ 

6ο ςξηΐῖς οΥ 2,6 (ω Νοῖθς. οἡ ἴδον. 5. 15; 27,3) ΟΥ, πΊοῖθ δοςιγαΐοϊν, 55 σθηῖς 

ΟΥ 27 Ρεποὲ (δυῖ τῃ6 ρυτομαςίηρ Ῥοννοῦ οὗ δἷνοσ ννὰβ ἴπθη αἵ ἰφαϑῖ ἴδῃ {{π|65 
Ιο 85 ρῖοαῖ ἂἃς. πο). ΜΜοπον δ56επὶ5 ποῖ ἴο πᾶνε Ὀδθη οοἰϊἰηρά »δἱ ἴΠ1|5 ἔπιε; ὧδ 

]ετ. 32,ς. ἴπ τῆε Ηεδῦγεν πιοπεΐαγν ϑγϑίθπὶ 50 516 Κ6]5 πιάκε οὴς μπμαηδλ (π|1ΠΔ), 

'ἰπ ἴπΠ6 Βαδυ]οηίδη 6ο; Ὀυϊ ἰπ Ηθῦτγον νεῖρῃῖς 4 μαμόλ, ἴ νου ἃ σεοπὶ, ννὰ5 60 

βἤξκεὶς (580 νὼ πᾶν υπαεοτϑίδηα ἴ[ῃ6 γογαδ τυεῖρηξ, 2 98πὶ|. 14,26). Τῇυβ ἃ 

Ηδφῦτον ἰαΐοπὶ οὐ πιόοποὸν ναβ 2000 5ἤοκεὶς (οἱ ἔχ. 28,25), Ὀυῖΐ 4 ἰδίεπιὶ οἵ 
Ι5 ννεῖρῆϊ 360ὺ 5ῃεκοῖς. ὅεθὲ. ΘΟΗΒΑΌΕΕ, ὑμησ ον ἡμδορΊρῥήοης απάὰ {Δδε ΟΤ 1, 

12}Ώ{ᾧ{ἔἘἐ ἐὺ δὮτ. Ο. Α. ΚΕΙΒΝΕΚ {Ππ|πηκ5 ἴπαῖ τῆς ταῖϊο οἱ ροϊὰ ἴο δἵνοῦ ἀπιοὴρ ἴΠε 

ΟΙἀ Βανυ]οπίδης ννὰ5 Ἴσογίδιπἷὶν ἰασ ἰῃ ὄχοθθ5 οὗ 1: 132}5, ροῦπαρ 1:30. Οὗ ποῖς 

Οἡ οϑῇ. 7,21. [ϑενοσγαὶ ϑρεοϊπιθης οὗ Αβϑυγο- Βα υ]οπίδῃ νεῖ ρ 5 πανῈ σοπια ἴο 

ρῶς (ὈτοηζΖθ ἸΙοησ ; βδἴοης ἀἰιοῖζο, ΟΥ γαῖποῦ ο'νδῃβ; σΐομθ Ὀδιτγεὶ-ογ  ηάοτς, ἄχο.). 

20 Το δηποχρὰ ἤρυγε σϑῇονββ δὴ Αϑϑογυγίδῃ Ὀγοῆζο ν εἰρῃϊ Π]οἢ ννὰ5 ἰουπα πρᾶῦ ἴα 
, δηΐἴγδῃςος οὔ οὴἣθ οὐ ἴδε ναῖθϑ αἱ 
Καοτισαῦθδα (9566 δὔονϑ, ὑ. 178, 1]. 23). 
[τ τεργεβθηΐβ ἃ ἴοῃ ἰπ ἃ υϊοῖ ροβίυγο, 

ψ ἢ [15 ἰοτοίθοιϊ οἰγοιςπῃοα οἵ, οὐ ἃ 

βαῦυλγε Ὀά56. ΤΠ Ἰἰοη- νον ἰ5. οἵ 
5011 ὈγοηΖθ, ςαϑδῖ ἰῇ 4 ϑἰπρὶθ ρίθςς, 
ΜΠ τῃς6 ρΡ] 1 δπα ἴῃς τίπρ αἰϊδοποά 
ἴο ἴῆες ὍδοκΚ. Μορῖ οἵ ἴπεϑε νεῖρμῖς 
ὈΘΑΓ ἱποοτίρίίοης ἰῇ οαὐποϊίογπὶ «πὰ 

Αταπιαὶς σπαγαςῖοσθ. [ῖἢ ἴπῸ τιΐης οἵ 

Νιπισοοά ((αἷδῇ) ᾿᾿ΑΥΑΚῸ ἰοιπά «ἃ 

ΜΠΟ]6. 5ογῖος οὗ ὈτοηζΖε Ἰ᾿ἰοη-ν εἰρῃϊσ, 
χα ἡ χὰ ἜΝ ΟΝ ΖΕ  ΕΥΦΗΉΤ. οἵ νᾶγίοιιβ ἀϊπηθηβϑίοηβ, αἰ πιὶ ΠΙ 5 πῆρ ἴῃ 

51Ζ6 ἔγοπὶ ἴπε ἰαγροϑῖ, νυ ς ἢ νν5 δῦοιυϊ 
245 ΟΠ6 ίοοϊ ἴπ Ἰεηρίῃ, ἴο ἴῃ6 5π|4]1]16ϑῖ, νῃοἢ ϑβοαγοεῖν δχοθεάθα δη πο. Οἡ 

Αϑϑυτίδῃ Ὀγοῆζθ, 5686 αὔῦονε, Ρ. 152, 1. 3. ΕῸΥγ ἴῃμε πιεϊγοϊορίςαὶ ᾳιεϑῖίοης οκ 
ςσ. Ε. ΓΈΗΜΑΝΝ ἴἰπ ἴἢε Ὑτγαηπϑαοίίοης οὐ ἴἵἴπεὸ Βεγη Απιμγοροϊορίςαὶ ϑοεσίεῖν, 

]π6 20, 1801, ὈΡ. 515-532; {|ν 18, 1896, ὈΡ. 438 -- 458 ; Τταποδοίίοης οἵ ἴπε Εἰσί 

[πιογηδίϊοπαὶ Ὁόοηρτεβ οἵ Οὐ εηϊα ϑῖβ, ϑϑπλ τς ϑεϑοίΐοη [Ρ, ρρΡ. 167-- 249 (1,Θγάσπη, 
40 1893); 566 αἷβδο ἵν. Η. ΔΝΆΚΌ ἴῃ Ῥγοςεδάϊηρε οὐ {πε Απιεγίσδῃ Οτεπίδὶ ϑοςίεϊυ, 

Οεςεἴοῦογ, τ88ς, ῥ. ἵνὶ.--- Ρ. Η.] 

(9) ΤἼΙ5 ἀεοϊαγαϊίοη ἴπαῖ ἥνε πιυσὶ Ὅς (7151) ἥνο, δπὰ ἴθη (} 51) ἴεπ, {παῖ 12 
ἰ5, ἴπαι ἴπέσγὲ πιυδῖ Ὅς δοσιγασν ἀπα ἰαίγηθθς οἵ νεῖρῃϊ, ἱπαϊςαῖος {παῖ ἰαχιν ἴῃ 

1115 τοραγὰ ἴῃθπ ὑγεναι θα ἀπηοηρ ἴῃ ἰσγας ῖε5. ΟὐἹἽ 1.δν. χρῷ, 35. 

45 (190) ΤΣ ρὑτορογίίοῃβ ννεγὸ ἴο Ὀ6: οὗ σογεαῖς, οπς οἰχίϊοιῃ ; οὗ οἱ, οπς πιη- 
ἀγεάτῃ; οὐ ᾿απιῦβ, οπα ᾿ψνο-πυπάγεαιῃ. Τηεθε ἄθες ψεγὸ ἴο θὲ ρίνεπ ἴο ἴπε 
Ργίηςε (ν. 16), ψΜῃὴο 5ῃουϊά τπεέπ ργονίἀθ πιαῖθταὶ (οσγ 411 βασγιῆςος (ν. 17). Τῆϊς 
ἷἰς. ἃ τορι ϊαϊίοπ οἱ ἴπε οἷά αἰδῖοπι ; ἴογ ἴπη6 ργε- Εχ!!ς Κίηρβ ῃδαὰ ρῥγον ἀεὰ πὲ 

εχ } 

παι 3 

5 ΓΑςςογάϊηρ ἴο ἴπε πιοβδῖ Ῥγοῦαῦϊα σοπιρυϊαῖϊίοη δὴ εὐλάλ οὐ δαίῆ νναβ οημαΐ ἴο 
46... Πῖεγβ οὐ 77 Δπιογίσδη ρἱηῖβ (Ηεῦ. ἰορ: [νον. 14. 1ο}; οὐ Νοῖεβ οἡ ᾿ἰϑαϊδῇ, ἢ. 13ς, 
Ἰ.ῷ2ς. -- Ρ Η.] 
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199 -«ἰαθεθὰ» (ἰοέεα οα κεβίεῦ οχϑύθθινυ- 45,18--46,2 

ΡυῦΪς οἰογίηρβ (2 ϑδπι.. 24,24; 1 Κίπρβ 8,63; 9,25; 2 Κίηρβ :ό, 132). Τῆθ 
ΡΓΐποΘ ἰ5 ἴῃιι5 τῇς ποδα δηά τεργοβθηίδιινθ οὗ ἴῆ6 ρϑορῖβ, δῃά ἰς αδἵ ἴθ ϑαπὶι6 
{Ππ|6 οἰσγίςν 5υδοτγαϊηδίοα ἴο ἴπ6 ρῥγίθοῖ 'ἰθπ ἴῃε σοπάπςϊ οὗ ρῥυδ]]ς τοὶσίους 

βογνίςσθ. Τῆΐβ, Ἐχοθ]]θηΐ ἀγγαηρθιηθηΐ ννὰ8 ἤθ νοῦ σαΙτγίεα ἰηῖο οἤεοῖ; [ἴ νναϑ5, ἴῃ (αοῖ, 
ποῖ δἀορίεα ΌΥ ἴῃε ροβί-Εχῖϊς Ἰερϑ]αιίοη, Ὀδοαυβσε ἴπ6 δοίυδὶ βοςῖαὶ σοπάϊτοης 
αἴοσγ ἴῇῆς τοῖισγη ἴο Ραϊθϑίίηθ εῦ νοῦν ἀϊβεγεηΐ ίγοιλ ἴποϑο σοηπίθπιρίαῖϊοεα Ὁγ 
ἘΖεκιεὶ. Τῆα Πίχη-ροϑῖ Ὀδοᾶπια ἴΠ6 οἰν!] 8ἃ5 ννεῈ]] ἃ5 (6 δςοϊοϑιϑῖῖςαὶ ἤεαα οἵ 
ἴΠ6 σοπιμηϊν. 

(11) Τνῖίςς ἰῇ ἴπ6 γὙϑᾶγ (νν. 18. 20) αἰοηοπιθηΐ ννὰβ ἴο Ὀ6 πιδάθ ἴογ ἴπῸ 
ΒΑποίπαγυ; ἰἃ 5 ἴο Ὀς6 Κορῖ σοῃποίδηϊν ἰῇ σοηΐαςϊ ψ ΙΉΝΗ Ὁν ὈϊΪοοά, δηά 
ἰῖα βδογθάποϑϑ ἴῆιτι5 πιαϊπίδϊποα, Ὅῆθ Τοπιρῖθ, της αἰΐϊαγ, δηά ἴῃς ἱπηεσ σοιτῖ- 
Βαΐεβ ψεγε ἴῃ [Π|5 ννὰὺῪ ἴο Ὀ6 ρυπῆεά. 566 43,18--22. ΕἼΟΠῚ βοῦηθ δύσῃ τὶϊα 
85 ἴῃ1|ς (5866 1,δν. 23, 27) δἴοβε ἰαῖθοσ οπθ ρατί οἱ ἴῃς ϑοϊθπιη σθγθπιοηΐϊαὶ οὗ ἴῃ 6 

στοαῖ ὨδγῪ οὗ Αἰοηῃοπιθηΐ 85 ἀθϑογιθαα ἴῃ 1,ον. σό, τἰ--τό; οἱ Νοῖθϑ οἡ 1 νισυϑ, 

Ρ. 80, ]]. 7.-- τ7. 

(12) ΤῇῆΘ τερειτοη ννὰ5 ἰοῦ ἴῃς βδακα οἵ δὴν ννῆο πηρῃϊ παν ογγϑα τγουρἢ 
ἰηφαάνοτίοπος οὐ [τοι ρἢ ἱσπογαηςα (οὐ [μον. 4). ϑυςῇ δγγοῦβ 5} δ ἃ τῆς βασγθάηθϑϑ 
οὗ τὴὸ Τεηρῖθα δπᾶ δά ἴο Ὀ6 δἰοπθά ίογσ. ἴἶῃ ἴιον. στό ἴῃ6 ϑ'πϑ οὗ ἴῃ6 παῖϊοῃ 
α΄θ Ὀοΐηθ ἄννᾶὰν ὉΥ ἴπμε ροαδῖ ἴο [6 τϑαὶπὶ οὗ ἴῃς. ἀδπλοη ΑζΖαζοὶ (οἷ ποῖθϑ 4 δπὰ 
14 Οοἢ ἴον. 16). 

(13) ΑΌΙΡ (Ἰἰαἴογ τῆς Βανυ]οηΐδῃ παᾶπιθ, Νίβαη, ννὰ5 δαάορίθα), σοττοϑροπάϊηρ 
ἴο οὐὔγ Μαγοῃ-Αρυῖ]. 8566 Ὀδαυῖ τό,1; [.ον. 22,5; οϑῇ. 4, 19. 

(14) Τῆς οτίριπαὶ Ραβθϑονθ νὰθ ῬΓΟΌΔΟΪ 4 ραϑῖογαϊ ϑρτγίηρ-[ϑϑῖϊναὶ, ν ἢ 

ΔηΪπΊ18] ϑδογίῆοθς. νποη τῆς Ηδῦγεννβ βοῖ θα ἴῃ σαπαδη (οἰ Νοῖθα οὐ [πάρο5, 
Ῥ. 44, ᾿|Ϊ. το. 31) ἴον νοιυϊἹά παΐυγα!ν δάορίὶ ἴπ6 δρτίου!τατγαὶ (δ σῖϊναῖς οἵ ἴῃς ᾿ἰαπά, 

ςσοπηροϊοα νὰ 1Π6 ϑργίηρ παγνοϑὶ (.  γεζριῖς ἀπ  ιξανοηξαί βγεαα)), βυπηπιοῦ 

μαγνθοῖ (ἢοξς), αὐἰυπίη Παγνοσῖ ( 7ὀεγραςρο), απὰ τῆς ἴνψο βργίπρ-Ἶοϑτναῖς 

νου Ὀ6 υηἱϊϊεα. ΤῇΘ φαυ]θοὶ σοάθς (ἔχ. 23,14.15; 34,18, δηα 50 Πευῖ, 

16, 16) πιεηϊΐοη οηἷν οὴβ οὗ ἴπΠ65865 ἴννο, πδιηθὶν, παι οἵ [{᾿π]ἰερανεποα Βγοδά, 

ννηϊοῃ ἴπ5 σθοπ5 ἴο πάνθ Ὀφθη ο,«ἱ βγοί ἴπ6 τογο ἱπιρογίδηϊ ; ἴῆθς Ῥαθϑθονεῦ 

ἌΡΡΘαῖβ ἰη Ὠριῖ. τό,1--4 δηὰ [,ϑν. 23,5 (νἤογθ ἴἴ 15 αἰξῖιηρο ϑῃοα ίτοπὶ [ἢ 6 

Βτεδα ραϑί). ΕἘζΖϑθκίεὶ 15 ἴῃς. ἢγθὶ ἴο ρῖίνθε ἃ τί] οἵ ϑδογίῆςς; ἴῃδί οἵ Ναπι. 
28, 16--25 5. ΠΟΑΙν ἴῃς βαπ|6. ὙΤΠ6 ἀεβογιρίίοη ἱπ Εχ. 12 ἰ5 ἃ ἰαΐῖθ οἱαδογαίοῃ. 

Ἐχεκίθὶ ἄοθϑ ποῖ πιθηϊίοη ἴῃ86 βδυμπλπιοῦ (δϑῖϊνα! ; ῃΠΘίηοΥ πα ἀδϑιρηθαϊν ει ἴἴ οὐΐ 
85 Ὀοίηρ οὗ βϑοοπάδγυ ἱπιρογΐδποθ, οὐ ννῇθίπογ τῃ6 Οπηϊθϑίοη ἰβ 8η Οἰτοσ οὗ 
ΒΟΓΌ65, ἰ5 υὑποργίδίη. Οἡ ἴπῃ6 οτἱρίπαὶ πιοαπὶπρ οὗ ἴῆς νοτὰ δου (ΗΘ. 
2όφεαξλρΡ 565 ρμγη. οὗ διδέ. 21,., νοὶ. τ6 (Βοκπίοῃ, 1897), Ρ. 178, ἀπά Η. ς. Τεαυν»- 

Βυιι,, 716 7ΤἈγεσλοία Οουεπαμέ, ς. 5. Τῇ Ηθδῦ. νοτὰ 5θοπὶ ἴο ἄεποῖθς ἃ 
(τε! ρου) ἀαρμες οὐ ρα (τσ. ποῖθ οἡ πὰ. 21, 21). 

(15) [Τῇῆο Ὀτοδὰ ννὰβ υπϊφανεποα Ὀδοδιδε ἃ ννὰ5 ριθραγθοὰ (τοπὶ ἴῇς ἢτγϑοῖ 

{τιῖ5 οὗ ἴπΠ6 Ὀαγίον παγνοβῖ; ἰϑαᾶνθη νουὰ ἢανο ἰηνοῖνοα {Π6 ι,56 οἵ ἤοιι οὗ ἴπε 
(οι συ Πατνοϑῖ.---Ρ. Η.] 

(16) Τῆς Εξαβί οἵ Βοοῖῃβ οὖ Τἀθεγηδοΐθς, ἴη6 ἤπαὶ Ππαγνοϑῖ-ῃοπιθ, (Π6 σγϑαῖ 

[ἐϑτϊναὶ οὗ ἴπΠ6 γεασγ. [115 γα] ἀδνοϊορπιοηΐ τᾶν Ὧδδ ἰτασθαά ἴπ ἴῃς ϑυσοοϑϑῖνο 
ςοἄθς; Εχ. 34,22 (]); 23,16 (ΕἸ; ευῖ. 1τ6,13-15; ΕΖΕΟΚ. 45,25; ἴιδν. 23, 
329-42 (Η). 34--26 (ΡῚὴ); Νιμπι. 28, 26-- 21 (ΡῈ). (ογίαϊη οἴπον (ϑϑίϊναῖσ ποῖ ἤοΥΘ 

πιοηοπρα (566 ἴον. 22; ΝιιπΊ. 28.29) ἀρρεαῦ ἴο ἢανθ Ὀδθθη αδθβηϊοῖν ογραηϊζοὰ 

αἴλογ ΕΖοκίθὶ᾽ 5 Ὀπι6. 

Πϊοίέσ οκ βαρέεν 46. 

(τ) Τπεθβθ Ῥοϑίηρ ἄδγβ οἵ βρεοῖϊδὶ οἤδογίηρβ, νπθη ἴὔγοηρθ σαπθ ἴο ἴῃς 
Τεπιρῖίθ. Οὐ ποῖθ οη ἴ5.σ, 13. 

(2) Τῆς νεϑῖρυ]θ ορθηθα οἡ ἴπ6 ουἵΐοΓ σουτῖ. ΤΠδ ργίποθ οηϊογθα τπ6 οιΐογ 

σουγῖ, ργοῦαῦὶν Ὁν ἴπῸὸ πουῖῃ σαῖθ (5ε6. ποῖδ 4 οἤ ς. 44), σαπιῈ ἴο ἴῃς νϑϑῖΡι}}6 

45 
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46,1 
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46,.5-- τό -οἰϑεέθ (Ἰοέεα οὐ ἀπεβίεἴ το ονϑιι.-- 200 

οὗ 1ἴῃ6 ἱπηοῖ δαϑρί-ραΐβ. δπα ραϑϑθα (ἤσγουρῇ ἴο (6 {Πγοϑῃο]ά, 1παὶ 15, ἴῃ 6 στοοπὶ 
αἴ ἴῃΠ6 ἸπηθΓ επᾶ, Τῇ ρτγοςσθάϊτσγε οὗ ἴῃ 6 ρχίπος ἰ5 ἴπιι πιηυτεῖν οταἀοδγεα τῃδῖ 
ἴἴ πᾶν Ὀ6 υπαοτοίοοα {παΐ, ᾿πουρσῇ σογίδιη ρῥγίν! θροβ ἀγα δοσογαθα ἴο 5. σγϑηΐκ, 
6 85 πο δυϊπογίυ, διιςσῇ 85 ἴῃς ρὑγθ- ΕχιΠς Κίηρα ἀϑϑυπιοά, πη τῆς 5βδογοὰ 
ὈΓεοϊποῖθβ. δ τῇδὺ ποῖ δηΐοῦ ἴπΠ6 πῇογα βαςγοα οοιιγῖ, νῃοἢ ννὰ5 τοϑογνεα ίογ 
16 ρῥγίθϑίβ,- -- ὁ αἰ εγθητ διίίοη οὗ βδϑποῖν ἰῇ σουγῖβ ννῃϊοἢ 5θοπὶ5 ἴο ἤᾶνα Ὀδοη 
ἱπϊγοάπορα ὃν ΕΖΕΚΙΕΙ. 

(3) ϑιαπαϊΐϊπρ ἰπ ἴῃς οιἵογ σουτγῖ, ποῖ δηΐϊοπηρ ἴΠ6 σαΐονυ ψ ἢ ἴπ6 ρῥγηςθ. 
. (4) ΕοΥ 4 σἰἵσμεν αἀἰβδγθοηὶῖ ταδὶ 566. Νυπὶ. 28,9-15. Α5 ἴῃ6 ννϑοῖκ ννᾶ5, 

ἴῃ οτρίη, ἴῃς ἰουσ ρατὶ οὗ 4 ἰυπαϊίοη, ἴῃ6 βαρθαῖῃ (ΟΥ̓  Έ Κὶν ἄδν οἵ γεβῖ) δπὰ 
[Π6 πὸνν πιοοη (ἴῆ6 ἢγϑὶ ἄδν οὗ ἴπ6 τπποηῖἢ) ννοῦῈ ἰδϑῖῖναῖβ οὗ [6 5απὶῈ πδῖιγο 
(ἴαῦοο ἀαγε ννῆϊοἢ σαπὶὲὸ ἴο Ὀ6 σοπηροϊεα ψῈΠ τἴῃ6 ΟΥΒΏΙΡ οὗ (Π6 πιοοῃ), δπὰ 
ΔΙῸ σοπδίδητιν σουρ]οα ἱοροίποσγ (2 Κιηρϑ 4,22; Απιοςβ 8,5; β. σ, 132), [πουρῇ ἷἱ 
ῖἴ5. ποογίδιη νῃθίμΠοΓ ΟΥ̓ ποῖ [6 πὸνν πΠΟΟ. ννὰ5 βυῦ)οςοὶ ἴο ἴῃ6 ἴᾶαῦοοβ (566 Ὀεΐον, 

Ἰ. 22) νης ἢ αἰϊδοῃοα ἴο ἴῃ6 φανρθαῖϊῃ. Αἱ τΠ|5 {ἰπ|6, ἴπΠ6 ἰΟΠΏΘΙ 566 Π|5 ἴο ἢδᾶνθ 
Ὀδθη [6 πτοία βοίΐθπηη οὐ ἴῖῆ86 ἴνο, δἴπος 15 Ὀιιγηϊ-οἤογησ ννὰ5 ἴαγροσγ (Ὦγ ἃ 
Ὀ]Π1Οςο) (πδπ ἰπαὶ οὐ (6 Ἰαϊῖθσ. ὍΤοὸο ἴῃ6 εν ἰῃ οχῖΐθ, ἀννὰν ίγοπιὶ Τερὶα 
δηα Ξαοπῆςο, ἴπΠ6 ϑαυραϊῃ, ἃ. ἃ ἄδν οἵ Ἴδϑϑϑαϊδόῃ οὗ ψόσκ, Ὀθοδῆηθ {πΠ6 παῖιγαϊ 

βδθάβϑοῇ οἵ τοϊϊρίοις ραϊπογίπρβ, δηὰ ἤθηοα ἴΠ6 οδπαγαοίογίισς δηᾶ ἀϊϑιεποῖ νεῖν 
βδοοὰ ἐδν (1.εν. 22,3). '᾽ε ΡὑγοῦδΌϊν αν πεῖθ (ἢ ἰαϊηΐς Ὀδρίπηΐϊης οἱ [ἴῃς 
βυπαρορῖιθ, ννῃϊσῇ ἴοοκ ἀδῆηϊῖα 5παρα 40οο γϑαῖβ ἰαῖθσ. Οὐ. ποῖθ οἡ Ϊἴ5. σ6, 4. 
Οη ἴπμε ϑαῦραϊῃ 85 8δη δποϊθηΐ ἴδαῦοο ἀδἂὰν 566 ρμγρη. οὐ Δδιδέ. 214, νο]. 18 (1899). 

[{η τῃ6 Βανν]οηϊδη Οαϊοπάδγ ἴΠ6 βϑονεπίῃ ἀδν οὗ ἴπΠ6 ννεοῖκ ἰ5 πιαῖκεά δ5 ἃ 
ἄδν οἵ τεϑῖ (πιοῦα δοςιυγαίθὶν, ἃ5 ἃ α165 πόϑαδίμδ; οἱ. Ονὶά, 2 ἀφ, τ, 47}):" ἴ[ῃ6 

ΡΓΠΠοΘ ἰ5 ναγηθα ποῖ ἴο δδαΐ δὴν ἤρϑῃ Ἴοοκεά ονϑῦ Ἵοδἷβ, πα τηιβδί ποῖ σῃδηρο 
ἢ. οοῖῃθβ, οὐ Ὀγΐηρ ἂπῪ ϑαςσγίῆοσθα, πλυϑὶ ποῖ τάδ 'π 4 Ἑσπαγιοῖ, πυϑῖ ποίΐί γα που 

ΔΏΥ ἀδοεϊδίοηβ; ἴπ6 ρηγϑίοίδῃ πιυδὶ ποΐ (γαῖ δὴν ραϊίθηϊ, ἅς. Αἶδο ἴπ6 ηΐπο- 

ἴοοητῇ ἀἂν οἱ ἴῃ6 πιοηῖῃ ννὰ5 τοραγάθδα Ὁγ ἴπ6 Βανυ]οηΐδηβ ἃ5 ἃ βϑαυθαίῃ, ρὑγοῦ- 
αὐἷν Ὀδοδιιθα ἃ ννὰ5 ἴπ6 49} ἐδν, ἴπΠ6 βϑνθηΐῃ βαρραϊῃ, δῇθγ ἴῃ6 ἤγοι ἀδν οἵ 
τὴς ργοοθάϊηρ τηοπῖῇ. Οὐ Α. Η. ϑᾶάυςε, “ἰτΠιΕὀόεγέ 2 οείμγες (Ἰιοπάοη, 1888), Ρ. 71, 
πὰ ΜΟΒΚΕΙΒ [|άϑτεκονν, [Κκ., θη “4;»|27. οψγη. 97) Τἀεοέοργ, ΑΡΙΙΪ, 1898.---Ρ. Η.] 

(5) Τηδί 15, ἢ6 5] ποῖ δηΐογ [6 ᾿πηῸῚ σουτῖ; 566 ποίΐβ 2 αῦονϑα. 

(6) Το δνοϊὰ τῆς οοπίμοίοηῃ οὗ στον ἀς πιθεϊίϊηρ οὔθ δηοίπου. 
(7) ἴπ δαἀάϊοη ἴο ἴπΠ6 σἰαϊοα οἥἤδεηρβ. Τὴ δας ἱπποῖ-ραΐθ ἰ ορθηβα ἔοῦ 

ἴῃς ρῥγίποθ 85 Ὀδίογο; ἴπ6 βδασγίῆοςθ ννὰβ ριθραγθα αἵ ἴπ6 ἱπποῖ ἀοοσ οἵ [5 ραῖδ. 
(8) Τῆς ἀδιν ϑδογιῆςσθ ννὰβ8 δὴ οἷά πο τοη (1 Κὶπρα 18,29), Ὀθὺῖ [15 φατγὶίγν 

ἀοίδιϊς ἀγα ποῖ οἶθασ. ΕζΖϑίίθὶ ἤθσθ πιθηϊςοηβ ΟἿΪΥ ἃ πηούηίηρ βϑαςσγιῆος (Ὀμυγηῖ- 
οἤδπκειημπρ); ἴθ 2 Κίηρβ τό, 15 ἴπογε ἰ5 θεϑθ5 δὴ δνεπίπρ σογθδ] -οἤδγίηρ ; δἵϊζοσ 
(ἢςΞ Εχιΐϊα τῃ6 δνθηϊηρ βασγίποθ ἴα ἃ Ὀιυγηϊ-οἤεγίηρ (Νυπι. 28,3. 4). [τ 56 6115 
Πκεῖν ταὶ (6 οπβϑίοπ οὗ ἴπΠ6 δνοπίηρ βασηῆςθ ποῖα ἰδ ἄτι ἴο ἃ ίδυϊϊνν ἰδχί 
(Πουρῃ τἴπ6 ἀδιν βασγίπος ἰ5 ποῖ πηθπιὶοπθα αἵ 4]Ϊ ἰῃ ἴ,δν. 22). 

(9) Τῇε Ὀυγηί-οβογίην (ΗδςὉ. 'οάδλ) ννὰ5 ὑσορεῦῖν δηνίπηρ ἢ ϊοἢ ννὰ5 Ὀυγηΐ 
Οὐ ἴπ6 αἰΐαγ, δηὰ [ἢ ρίνθη ψν μον ἴο ἴπΠ6 ἀεϊν, νοβο ἰοοὰ ἰ ννᾶ5 ογρίπα!ν 
Ποιὰ ἴο ὃς (ο΄ αρονϑ, ῥ. 193, 1. 17); ἴἴ (τῆι 5δἰοοά ἴῃ σοηίγαβὶ ἢ ἴπο56 οὔοτ- 
ἱῆρ ΏΟἢ νογα ἰπ ρα ϑαΐθῃ ὃν (π6 ψουβῃῖροσ. [ἰ πηρῃῖ Ὀὲ πηογοῖν τῆς ρατγί 
σοῃϑιπιθοα ὈΓγ ἤτο, Ὀυϊ ἴῃ ἴογπι σάπια ἴο Ὀ6 Θδαηυϊναϊεπί ἴο λοέοεαμεί (ΗδφςΌ. ξαδ4). 
(οιηραγα Νοῖδββ οἡ [,ονἰτσι5, Ρ. όο, ἰ. 4. Τῇ ἀαὶϊν βδογιῆος (ςαϊϊεαὰ ἴῃ Ηδῦτγον, 
αἴζεγ τῇς. Εχιϊθ, ζαρεῖα “ἴῃς σοπάπηπιαϊ,᾿ ΝΌΠπι. 28, 6) γον ἴο Ὀς ἴῃ6 σπαγαςσίοσίβες 

(εαΐυγε οὗ ἴπΠ6 σδογίβοεϊαὶ νουϑῆὶρ (Π 8η. 8,11; 12, 11]. 

(το)  Πη ἢϊ5. οννὴ απ ν τῃ6 ῥγίποθ πᾶν Ὀδϑῖονν ἢἰ5 ἰαηἀεα ργοροῦῖν ἴῃ 
ρογροίυϊγ. ὙὍηὸ τοϊαϊίοη οὗ οἰ Ζοπϑῆρ ἴο ἰαπὰ ννὰ5 ἃ ραγί οἵ ἴπθ οἱ ἀ- [5γδϑὶ |5ῃ 
οΪαη-ογραπίζαίίοη; ροηδηθηΐ αἱϊθπαῖίοη οὗ απ ἴτοπι ἴῃ (απ ἷΐνγ νν85 ἰογυϊ ἀάθῃ 

(τ. Νυπι. 36 αηὰ Νοῖθϑ. οπ ],θνιτίσυβ, Ρ. οϑ, 1. 6). Τὸ ἡπλφγίί (οΥ 2055655) ἐδε 
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ἑαμα ννὰ5 δαυϊναϊεπὶ ἴο Ππανίπρ ἃ βῇαγα ἱπ παίΐοηδὶ τίνι σας (Ρ5. 427,11; Μαῖῃ. 46 
5,5). Τῇ ρηηοςα ἰ5 ἴο Ὀ6Ὲ 5πυδ᾽οςϊ ἴο ργοροτγ-αννα πΚ6 δὴν οἵἴποσ εἰτΖεη; [6 
ἴδαβθοῃ ἰ58 βρίνθῃ ἰῃ ν. 18. 

(11) Αρραγθητν ποῖ ἴῆ6 βϑνθηῖῃ γοδγ γοΐίθαϑθ οἵ ἀθρΐϊβ ἂαπὰ ἴανθοβ (Ηϑθῦ. 
σἀφοπάλ, Ὠδυῖ. 165; ο΄. 34,14), Ὀυὰϊ ἴῃς Αἤίοῖ γοασγ τοῖθαθθ οἵ ἰαπά (ΗθΌ. 

αεγόνγ, οὐ γοδέ “"}υὉΠ66,᾽ 1,6ν. 25, το); τΠἰβ ᾿ἰαϊϊογ ἄοες ποῖ ἄρρϑθαῦγ ἴῃ (Π6 
᾿τογαῖυγε Ὀείοτε ἴῃς Εχίϊθ, Ὀυϊ βοὴ βοῇ ουδίοπι ργοῦδοϊν οχίϑίθα δαγίίοσ. Οὗ 
ΡὈγθοράϊης ποῖς δηᾶ Νοῖθϑ οἡ [,ονϊςυ5, Ρ. 97, 1. 41. 

(12) Τῇ ομνέ οὐ ἐλεὶνγ οκδεςσίοη οὗ ἴῃ6 Εοοοϊνοα Τοχί ἰα σοργίϑι᾽ 5. γοροϑι!οη. 
(13) Τῇε Κίηρβ 19. 20) νεῖ ἰπη τῆ6 

μαὰ ὕθοῃ δυθι ταῦ ποιζῃννοβῖ δηά κδουζῃ- 
δῃηὰ τνγαπηίοδὶ ἴῃ (5 ννεϑί οογηοθῖβ οὗ ἴδ 
γοϑρϑςεῖ, Ὀυϊ ποί ν] ἢ- ἴπηοῦ σουγῖ, ΟΥ ΨΟΓΟ 
ουΐ ρτγοΐοσὶ (Νῦοϊζῃ, βδϑοραγαῖδ:: ὈυΠ]α ηρ5 
1 Κίηρβ 21). ὭΘΑΓ ἴποϑθε ροϊηῖΐβ; 

ἴῃς ἰατῖοτ (νν. 21.-- 24) 
ὑνογα πη ἴῃς ίου σοΥ- 
δῖ οὗ (ἢς ουϊθοῖγ 
σουτί. ΤΕ οὐ 

δῖνθη ἤοῦθ ΓΥ͂Ορτγο- 
βδϑθηΐς ραᾶατῖΞ οὗ ἃ 
Κιϊοῆθη οὗ ἴῃς {{π6 
οὗ Αϑβϑυγηᾶς!γραὶ (8. 

(14) ἴπ (ἢ 6 'ΠΠΘΓ 
οσουτ; 566 σπαρίογ 
42, νΕΘΙβε5β 1-- 13. 

(15) ΤὭῆργε ννοῦα 
ἵνο 56ῖ5 οἵ Κιϊςῆρηξ, 
ΟἿΘ ίογ ἴῃ 5δογίῆςθϑ 
οὗ νῃῖςἢ τῆς ρηθϑῖ 
αἷς (42,13; 44, 29), σ. 884 -- 860). Οη ἃ 
16 οἵποσ ίογ [(ἢς [ουγ-Ι ρα α [406 ἀγα 

βϑ τς 65 οἵ ἴπ86 Ρ6ο- πογαῖ, ΑββυκΊΑΝ ΚΙΤΟΗΕΝ, ΝΊΜβοοῦ. [ΟἿΓ νναΐεγ) ρ5; οἡ ἃ 
ΡΪ6. Τῆς ἰοσγπιοσ (νν. Βἰ ΠΉ1ὰγ 1ΔὉ]6 (Ἰοννοῦ 
Ιοἢ-απμα σογπθγ) ἵννο σοοῖκβ ἀῦα ργθραππρ δῇ δηἰπιαὶ; ἃ ὈΟΙηρ- γος θ85 ἈρρΘΑΓΘ 
ἴο Ὀ6 ἤρυτγεοά ἴπ {πὸ ἰονεῦ Πρ; -πΠαηα σογηθῦ; αὔονε 18 ἃ σαπιρβῖοοὶ. ΤῊΣ σοῦ ΐκβ 
ΔΙῸ Δρρδγύθην 411 πηεδη. 

(16) ὅ66ε ποίΐβ 19 οὔ Ἵῃαρίου 44. 

(17η) Τῇε νογὰ οπιϊ[δα ἰ5 τιηἰηῖο! Πρ ῖῦ]6 ; 1 5θ6πὶς ἴο 6 σδηςοϊοα ἴῃ (ῃς 
ΗΘΌ. ἴοχί. 

(Ἰοέέσ οὐ Φβαρέεν 47. 

(1) Τῆϊβ τοργοβοηίϊδιίίοη ἰ56 ροϑϑὶδίν Ὀαβθθὰ οὔ δὴ δοίι αἱ] ςρυϊηρ οὐ οἴου 
ψδίογ-ϑουῦγοα οἡ ἴῃ6 Τοπιρῖα ἈΠ], Ὀυϊ ἢ ἰα ργοραδῖν ἴῃ 6 ογθαϊΐοη οὐ ἴθ ΡῬτο- 
Ρἤμοῖ 5 ἱπιαρίπαϊζοη. [Ηδθ τὴδν ἕδνα προαγὰ οἵ ἴῃς εαϑΐίθγη βουγος οἵ [ῃ6 [ογάδῃ, 
νῖζ. ἴῆς λδαλγ δάμιᾶς, ΜΏΪΟΝ ἰ551165 ὃς 4 ἰαγρθ 5ἴγεαπιὶ οὗ ρυγα ννδῖθυ ἔγοπη ἴῃ 6 
τοῦτ οὗ ἃ οἀνὰ (ἴπ6 Οτοῖϊο οὗ Ρδη) δἱ ἴθ Ὀδβε οἵ « οἱ ΠΕ (τοὸ ἔβθεϊ μσ ἢ) οἡ 
ἴη6 ννοσίϑγῃ οηά οἵ ἴῃς 1] οὐ ἴῃς οἰἴΐααοὶ οὗ Βάπι|ᾶς (Ὁξϑαγεα ῬὨΠρρΡὶ ; οὐ ποῖς 
ΟἹ Ϊοβῇ. σσ, 17), δροιΐ δὴ δοὺγ Εὶ οἵ Τεῖ εἰ-Οδαὶ ( μαᾶρές, ἢ. 92, 1. 5).--- ΒΡ. Η.] 

Τῆς ΤοπΊρῖα ἀγθα νν85 ἴῃ ἰαΐεσ {{π|65 βΌρΡΡΠΕ ἃ ἢ νναῖοῦ ὉΥ δὴ δηυξάιςϊ. 966 
ΕΟΒΙΝΒΟΝ, δίῤιεαί εδεαγελός, αὶ, 301; 3, 248. ὶ 

(2) Τῇθ οπθα εἀχργοϑϑθίοη (ἰδοκίπρ ἱπ τῆς Οτοακ ΒΙ0]6) 15. δῇ ἱπαρρτο- 
ΡΓ δία βοθαὶ γερο! οηῃ ἔσοηι ἴπΠῸ6 Ὀγεσθάϊηρ οαἶδιι56. 

(3) Τῆς 5ἴγραπι γτυης οὐ ἴπ6Ὸ βουῖΐῇ 5:46 οἵ {πΠῸ σθηίγα ᾿ἰπθὸ οὗ ἴΠ6 αὔϑα, ἰΐ5 
ἀοςεϊπαοη Ὀσδίπρ ἃ ροϊηΐ βουῖῃς-εαςὶ οὗ ἴῃ εἰν. Αἵ (6 αἰϊΞφίδησς οὗ 4 πΊΠ}6 ἔγοπὶ 
τῆς. Τοπιρία ἰ Ὀεσοσηθ5 υηίογάαρίθΘ. Ηονν ἰτ τγεϑορῖνθα [15 δοσεδϑϑίοη οὗ νναῖθχ ἰ5 
ποῖ 5αἰά , 1ἴ ννᾶ5 4 γϑαὶ οἴγθραπι, Ὀιΐ ἀρραγθηῖν 4 ϑρϑοῖδὶ οσγϑαϊΐϊοη ὈὉγ σοά, δηά 
ποῖ ἀδρεπάθηϊ οἡ ογάϊπαγτν σοπαϊίίοης. Οὐ ποῖε 14 Ὀεῖΐον. 

(4) [τὲ ἰοσι ]ΠΖεα τῆς ἀσδοοίαϊο ἵγαςί τπγοισῃ ΜΠϊοἢ ἰἴ τα ; οὐ Εςοϊ. 2,6. 

17 

8 μ»" 

22 

47,1 

2-ὁ 

7 
(5) Τα ἄδθορ ἀεργοϑϑίοη (πονν οἱ] ]εὰ τπῸ πότ) οὗ ἴῃς ]ογάδη Ν δῖον δπά 8 

16 Ποδά ὅεᾷ, δηά σουῖῃ οἱ ἴπθ6 ὅ5θα ἴο ἴπε Ουϊΐ οἵ Ακαῦδαῆ. Οὐ Νοῖθβ. οἡ 
Τυάροβ, Ρ. 64, 1. 39; Νοῖΐθβ οἡ ᾿βαϊαῇ, ὑ. 159, ἷ. 14; ποΐβ 1ὸ οἡ οβῆμπα, ς. 3. 
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(6) Α ἀοιδῖεὶ οὗ ἴῃς ργϑοραάϊηρ ϑἰδίθπιοηῖ. 
(7) Ξη"-ρεαὲ (ἴμαὶ ἰ5, ξοωρμίαῖμ οὐ ἐδ ΑἼα), ςα]]ςα αἷἰςφο ΗδζΖαζοη-ἰ πιασ (ροῖ- 

Ὧδρ5 τῷ, ϑίσέρίεί οὙ ἐἔᾶφε αὔη, 2 (ἢγ. 20,2) ννὰβ ἃ ρίαςε ἴῃ ἴῃς δ ]άογηθϑς οἱ 
]Ἰυάδῃ, οἰτυαῖϊεὰ δ αρουῖ ἴπε πιάαΐε οὗ ἴπεὲ νϑϑίεσγη ὅῆογε οὗ ἴπε ᾿Πεδὰ 568 
(]ο5. σῷ, 62; 1 ϑ8πι. 24,1; Οδηΐῖ. σ, 14; 2 (ἢγ. 20,2), 8 οἱ Κάξ ε[-ΕἌϑῆκῆα (566 
Ὀεῖον, 1. 28); οἱ 51. ΪΕΚκομὲ᾽ 5 (οπιηπιεηΐαγν οἡ ἘζΖοκίεῖ; ]οϑ., “η2. ἴχ, σ, 2; 

ΡΙΩΥ 5,17 (Ξμπραάα, οῤῥί᾽αάμ»», σεομπα αὖ “Π;Ἂϑογοσοίνμς γμεγί ας ῥαδημείο- 

γι φ6 πρμογίδμδ, περς αὐΐξεγρε ὀμδίι,.). [15 δῖε 1ῖ5 πιαγκεαὰ ὃν ἴπε πιοάσδγη 
Ὠδηθ ᾿,11-πο΄ Παΐ, ἃ βϑρτίπρ οὗ ονδοῖ, Ὀιΐ νϑῦν νναῦπὶ νναῖθο (8259 Εδῆγ.) νῃϊοῇ 

ςσοηΐδίης 4 ἰαγρα πυπιῦογ οὗ 5π14}}] ὈΪδοῖς 5πα}|]ῖ5. Τῆηϊα ϑργηρ ἰ5 δἰυδῖθα σανοσγαὶ 
πυπάτγεα δεῖ ὑρ ἴπ6 οἷορε οὗ πε πιοιιπίδίῃβ, δῃηα 115 [π|6 ϑνεῦ τῆγεδα Ὀοιυηάς 
δηἋ 5κίρβ, κι ἰκε, ἰτοπὶ τος κ ἴο τοςκ. Τῇῃε οἰ οἱ Επρϑαϊὶ ἀγε ἴῃς ςἴγοηρ- 

Ποϊ]άς οἴ ς “νὰ ροαῖθ᾿ οΥ ϑγυγίδη ἴῦεχεβ. Τῆς 5011] οἵ ἴῃ6 τγορίοῃ 5 (ΘΓ ΪΟ, 
δἀηὰ ἴῃ6 ἴοννῃ ν»͵ὰβ ργΓΟΌΔΟΌΪΝ ἀποῖθηῖ. [τ 5 ἴῃ6 πιοδῖ σμπαγπηὶπρ βροῖ οὐ ἴπε 
ϑϑϑίογη ὅῆῇοῖς οὗ ἴπε Ὠεδὰ 5.8. Ηετζγε, ἴῃ ἴπ6 ἵν ἢ σοπίυγγ, ἴπΠ6 Οπιβδάογς 
δὰ ἃ 5υραγ-Π}}}}.--- Τῆς πᾶπὶα 42 5-ῶ ἑαρε σου ΟὨΪΥ Πεῖθ, δπα ἴπεῸ ροβίϊοη οἵ 
16 ρΐἷαςθ. 580 οδι]εὰ 15 υποργίδίη; ἃ ἴ5 ργοῦδοϊν ποῖ ἴῃε 5απὶιὲ ἢ τὰς Ερ]αίπ 
οὗ 159. 156,8: νει. σῇ οἠΪν ϑυγπιῖϑαε παῖ ἰἴ 5 οὐ ἴπΠε6ὶ ννεβίεγῃ 5πογε οἵ ἴῃς 
Ὠεδά 568. ᾿ 

(8) Τῆς Ὄὀχργθϑϑίοη σεοογαϊηρ ἐο ἐλεεῖν ξίμας, τοηρὶν ρῥ]αςσοα ἰπ ἴῃς, Ηθῦτγον, 
ἷἰς ἤθῖθ ἱπαρροβίϊθ, δηά 15 Ὀδϑὶ οπιητῖςα. 

(9) Το σγεαί 52αᾳ ἰ5α ἴῃς Μεαϊϊογγαπθδη; οἵ Ϊοϑῇ. σ, 4. 
(1ο) ΜΝ ΏΠε τς ὅε4 οἱ σϑίεα δρϑοϊυϊεῖν ϑνναγπὶβ τῇ ἤσῃ, πὸ ᾿ἰνίης Ὀεΐης 

οδη οχἰϑὶ ἴῃ ἴΠ6 παιιθθοῦβ ΠΊΠΟΓΑὶ νναῖοτϑ οὗ ἴπε Πεδά 5684; ἰἰ5 νναΐθγς, ρυγῃοὰ 

ΘΗΟΚΕ ΟΕ ΕΑ. 5ΕᾺ ΝΕΑΒ ΚΑΒ ΕἸ. -ΕΕΒΗΚΗΑ. 

(τοπὶ ϑαΐϊῖ Ὁγ [Πς6 Ξἴγεαπι, νοι] ποὺν συρροτῖ [ἰἰὸ. [Τῆς δοςοπηρϑηγιηρν ΠΠ|5ῖΓὰ- 
τη (τοπὶ [ωἰειϊοηαπὶ ΓΥΝΟΗ 5 Ληγγαδίτε οΥΓ ἐλε ζ΄. .5. Εαυῤεαϊποη ίο {δὲ 

Κῖνοῦ ,ογάασαη ανα λτ Πεαασ ὅεα, ῬΏΠαοΙρῃϊα, 1849) 5σῆον 5 ἴπΠ6 5ῇοτε οἵ ἴπε Πεδά 

ὅρᾳ ἴῃ [15 πογῖπν ϑοίθγη ρογίίοη πραῦ ἴῃ 6 σαρὲ Βᾶς 61- ΕΘ ΉΚΠα, Ε οὐ ΒεῖΠ] με πι. 
ΙΠΎΝΟΗ 9ανς (οὐ. εἴζο, ᾿. 275): “Τῃςδ δεδῆς ἰδ οπὲ οὗ υὑπηλχοα ἀδϑοϊαίίοη. Ἐχοερῖ 

30 ἴπε6 σαηο-τακες, οἰυπίογίηρ αἷοησ ἴΠ6 τηάῦθῆν δἴγοαπὶ ϑ Ὡοἢ ἀϊσῆρυγοα, νΠ 16 κι1 
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ϑδιιϑίδ θα ἴΠ6πὶ, ἴπογα ννὰβ ἢο νορείδιίίοη ψῃαΐθνου; Ὀδίγεη πιοιηίδίηβ, ἱγαρτηθηΐβ 

οὗ τοςκβ, ὈΪδοκοηθαὰ ὃν ϑυϊρῃυγεοιβ ἀδροϑὶῖ, ἀπ 8η υπππαίυγαὶ 564, ἢ ἴονν, 
ἀεαὰ ἴγβος ὕὑροῦ [15 τηαγρίπ, 41} πη τ[ῃ6 σοορο οὗ οικξ ν᾽ϑίοη, Ὀοῖα ἃ βϑαά δηάδ 
ΒΟΠΊΌΥΘ ἀϑροοί. δε μαᾶὰ πϑνϑσ Ὀδθίογαε Ὀθπῃοὶα συςῇ ἀδβοΐαϊα 1115, ϑυςσῇ σαϊςεϊποα 
ὈάγγθΠ655.᾽ οδαδέ ῖ5Θ ἴο ἴῃς ϑεπ)ϊῖος ἃ ϑσυπροὶ οὗ ρογροίιδὶ ἀθϑοϊδίοη; οἱ ποῖθ 

ου Τὰ. 9,45. Εογ ἴῃ6 βουΐίϊπογη Ὀᾶγν οὗ ἴῃς Ὠεαδά 568 566 αῦονϑ, ρ. 128.--- Ρ Η.] 
(11) {|| ΓΑ Π ν δὲ ἀφαξσα ΟΥ̓ τπααφ τυλοίξδο᾽. 

(12) Α ροπιοὴ 15 γοϑογνϑα ίογ ἴδ ϑυρρὶν οἱ 5αἷῖ πϑοθϑϑαῦν ἴο ἢυπιδη [{{6. 
(12) Οοπιραῖε ῥϑαΐηιλ σ, 3; [6Γ. 17,8. 

(14) ΤΠδ ϑἰαϊθπιθηΐ ἰ5 ἴο Ὀ6 ΑΚ {|τεγα]ἷν : ἃ γθαὶ βίγοαπιὶ νουϊὰ ἰγαπϑρίογπι [ἢ 6 

ἰηίοτ ας απ δηὰ τῃ6 ποχίοιιβ ὅ68 ίογ ἴΠδ γοϑίογϑα [5γαϑ 5 ρΘορῖθ. ϑ᾽ ΠΏΠ1ὰγ 
ΡὨγϑίοδὶ ἰγαηϑίογηαϊίοπ αὔθ τηθητ οηθα ἴῃ ἰ5. 1ι,6--ο; Ζεοεοῖ. 14,4.8.1ο. 11; 

]06] 43,18; (μὸν οὐσοὰῦγ πῃ ΕΧΙΐς δηάὰ ροβί- Εχ!!ς ττηρα. θοῇ ρἤῃγσδίοδὶ 

σἤδηρσοθ βθοπιθα πο Ποῦ ἱπιροβϑί θα ποὺ σίγαησα ἴο {π6 τπῃουρῆϊ οἵ ἴμαΐῖ {{π|ὸ ; 
ἴπηον νοῦς μεϊὰ ἴο 6 πξδοθϑϑαῦν ίογ ἴῃ6 Ἴσοπιρίεϊα Ὠαρρίηθϑς οἵ ἴπεῸ παίίοῃ, δηὰ 

ΠΟ σοῃοοῖηῃ ννὰ5 (εἶϊ δ5 ἴο ἴῃῇ6 πιόεδὴς ὮὉΥ νοῦ ἴῃ νοῦ ἴο 6 οβεοίεα. 
ἘΖοκΚΙοὶ φρθαῖκβ οἵ [15 βἴγεαπιὶ. ἴπΠ ἴπ6 βδαηθ ἴοπθε ἰῇ ψῃϊο πς ἀσοογῖθος τῇ 

Τοπιρῖο δπὰ {πὰ αἰνίπίοη οὗ ἴῆ6 ἰαηὰ ; 411] αὔὸ Θαυδιν γοαὶ ἴο Πἰπι. [ἷῖπ ἢἰ5. πιηά 
(Π6 παίϊομαδὶ 16 νὰ οὔθ, δπὰ ἢθ ἄοεϑβ ποῖ αἰβιϊηρι 5 Ὀεδίννοθη 15 ρῃγοίςαὶ δηὰ 
[15 πιοῖαὶ δηᾷ γοϊϊρίοιις εἰ θη ηΐβ. 

(15) Δ τη15 ἀσδβοοπρίϊομ σοπιραῖα παῖ ἴῃ Νυπι. 34; ἴπΠ6 ἴννο αἵ οἊἱοβοὶν 
ςοηηπροϊθά, δηα ἴῃς ἴοχί οὗ ΕζΖοκίοὶ πᾷς ἰῃ βοπὴθ οαϑθς ἴο ὈὉ6 οπηρπάρα αἴϊζτοσ {παϊ 

οὗ Νυπιῦεῖβ. Τῆς Ὀουπάδγν ἰ5 σοποίγιυςίο ἃ ἴῃ σοηθγαὶ τοῦ ἴπΠ6 ργοόβροζοιι5. {{π|65 
οὗ ἴῃε πιοπαγοῆν. Οὐ αἷἶβϑο 2 54π1|. 24, 5 - 7. 

(16) Τπε Ηθῦτγεν ἰοχί ποῦ δἀρρεπᾶς ἴῃ6 τοπιαγκ: γοσορὰ .λα5. ἔσο ςλαγές 

(ογ οΐεέγεἰ5). 1,ονὶ (ΑΠππρ οὐὐ (44, 28), πανίηρ ἰῃ ίαςϊ πονοῦ Παὰ α {γἰραϊ ροϑ- 
βοϑϑίοῃ, ἴπΠ6 πυροῦ ἱννοῖνε 15 πγαϊπίδίποα ὉΚ γοοκοηίηρ ]οβθρῇ 85 ἴνο, 85 ἰπάδοά 
Ἐρῆγαϊπι δηὰ Μαηπαβϑοθῆ, τοι ἴῃ6 Ὀοριηηΐηρ οὗ ἴἢ6 αροάβ ἰπ Ὁαπαδηῃ, δὰ Ὀδθθη 

βαραΐδϊε {γἰρῦθ5. Βιυῖϊῖ {πΠ6 ννοτάβ, ννῇϊο ἢ ἀῦὸ ὑπηδοοσδαγν ἀηα ἰηϊειτιαρὶ τπς σἰδῖο- 
τηδηΐῖ, ἃ ἃ ρμἷοβδβ ἱπῖεηάθὰ ἴο ροϊπΐ ουὔὐἕ ὕον ἴπ6 πυπιῦοῦ οὗ {{|ῦ65 γοπιαὶῃβ 
ἵνψεῖνε αἴοῦ (6 νπάγανναὶ οἵ 1.ονὶ. 

(17) Τῆς πογΐπογη ἴἰἰπὸ ἰ5 ποῖ εἶφαγ, ἴῃς. Ὀουπάατγίος οὗ ΗἩδηιδίῃ απ Ἡδύγαη 

Δηα ἴπ6 ροϑβίοη οἵ ΗἩδκαγ-θηδη Ὀεηρ ὑπκηοινῃ. Ἠδῖπ]οη 15 ἰάθη θα Ὀν Θοπὶθ 
(έν Μδέφμσ, ]Δπ. 1895) ἢ ᾿“““215, οὐ ἴῃς Μοαϊτοσγαηθαη, ποῖ τ πογίῃ οὗ 
Τγτο, δαπαὰ Ηδζαγ-θηδη ν ἢ 4 7.τήγελ, ἃ {6 ποτίπροαϑὶ οὗ Βδηϊᾶς. ΤῊΘ Πἰπὸ 5θθιη5 
ἴο πᾶνε βἰαγίε ἃ ίγοπιὶ ἃ ροϊπὶ οη ἴπεὸ Μραϊοσταπθδη ὅθ6α πραγ Τγτο, αηὰ ἴο ἢδανθ 
τη δαϑιναγά, πραγ ἴη6 ρϑγα οὶ οὗ 335 15΄, ἴο Ὠδη (“9άμίᾶς, 5586 αὔονθ, ὑ. 201, 

Ἰ. 39). Τῆς οἴπεογ ρΐίαφοθς αἷθο (θχοθρί ᾿ϑλᾳπιαβςοι 5), πιοητ οποα ἤθγο δηὰ πη Νυπι- 
Ὀφῖα, ἀγα πηκπονη. 

(18) Οη πε εδαϑὶ ἴη6 Ὀουπάαγυ-" πε ἰδ ἰοσηθα Ὁγν (ῃ6 ]ογάδη (απά {πὸ Πεδά 

5864 δηά ἵπεὲε ὅεὰ οἵ (δίθα οὔ 5684 οἵ Ὁῃμίηηδγεϊῃ ; 58ε6 ποῖβ οἡ Ϊοβῇ. 12, 3). 
ΑΙἸΙ τῃπε6 οἷά ἰογγϊοσυ βδαϑδί οὗ [πὸ σγῖνογ ἰ5 Ἔδχοϊ παρα ; 11 δά αἷνναγϑ Ὀθθη Ἰἰοοςθῖν 
αἰίδομεα ἴο ἴπ6 πηδῖὶῃ ἰογπϊογυ οἡ ἴῃ6 ινοϑί. Τῇδ ᾿ἰπθ ργοῦραῦϊνγ ταη οθαβῖ οἵ τῇς 
ἴννο 8645 ((πἰπηεγείῃ δπά {πὸ Πεδά 564), ολ Ναπι. 34,11. 12. 

(19) Ταπιαῦ ἢὰ5 ποῖ Ὀδϑη ἰἀθητβοα,; [ἃ πλυσῖ πᾶν Ὀδοη ποῖ δι ίτοπὶ ἴῃς 
ΒοΟυ Πού ὀχίγοπη νυ οὗ ἴῃς ΠὨεδὰ 568. 

(20) Τῆδ ᾿ἴπὸ τππς τοι ρῇ Καάεβῆ, αἱοηρ ἴπε6 Βτγοοῖς οὗ Εργρι (ἴς ννᾶαγν 
εἰ-Αὐήβῃ ; σοηίγαβσὶ [οβϑῇ. σῷ, 4) ἴο ἴπ6 Μεαϊϊογγαηθδη 568. 

(21) Εοϑιάθηΐϊ αἰϊθης (Ηθῦ. σον, ἴῃ 6. ἴθγπὶ ννῃιὶοἢ ἴῃ ἴῃ6 ατροῖκ ΒΙΌ]6. ἰβ. γθη- 
ἀεγεά 2γοσείνέο; οἷ ποῖθβ οἡ 5. σι, 4; ἴ5. σό, τὴ μαά πονν Ὀδοοπὶθ δη ἱπιρογίδηϊ 
οἶα85 ἴῃ ἴπε παΐΐοη. Ὑπαν πὰ δαορίοα ἴῃς ννοῦϑῃϊρ οὐ [ΝῊ αδπᾶά ννεγὸ ἴο δΑ]] 
ἰηϊθηῖ δηαὰ ρυγροβθθα [γα ος, δἀπα ἰὶ ννὰ5 ἀοιυδῖῖ65ς5. (οἷῖϊ Ὁγ πιᾶῆγ ἴο Ὀ6 Ῥοῖῇ 

7υδὲ δηὰ ροϊϊτὶς ἴο γίνε ἴῇθπὶ 1] στρ οἵ οἰ ΖεηθῆρΡ. Τῆς ας ἰοννατὰ 
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ἴῃ πὶ ναῇὶοά, Ὠοννονοσ, δ ἀπ εγοηῖ {{π|65; 5ε6Ὲ Ὠδυϊ. 22,2--8; Σ7,15; 14,29; ἴ5. 47 

δό,-8. Οὐ ῃποῖο 6 οὔ ς. 14. 

(Ἰοέεσ ον Φβαρίεν 48. 

(1) ὅθε 47,15-1)2. Τῆς Ηοῦτον ἰοχὶ οἵ (ἢ νϑῦβα ἰβ ἰη ἀἰϊξογάοθσ. 48,1 
(2) Τῇ ατγαηροπΊιοπί οἱ [πὸ {065 ἰοΐΐοννβ ἴπ6 οἷά σεοορτδρῆίοδὶ ἀἰϑι ὈυΠΟἢ 

85 αἰοβεῖν (ἢ ἴνο ἐχοαρίίοηϑ) 45 πιᾶν Ὀ6 υὑπάογ ἴῃ6 σπδηρεοαὰ ςοπαάϊίοης, ἴῃς 
ἰδὲς οαϑςὶ οἵ ἴῃς τίνογ Ὀοίηρς ἰγαπϑοίοιτοα ἴο ἴπ6 ννεϑῖ. [ἴῃ ἴῃς σθηῖγο ἰ5 (6 βΞδςγοὰ 
γοϑογναίίοη (11|. οὀέαδίοη ; 8656 ποῖβ 1 οὔ ς. 45); οἡ ἴπΠ6 ποῖῖϊ δῖ ἤδη, Αϑῆἤοσ, 

Ναρπίαίὶ, Μαπδεϑθῆ, Ερῆγαίπι, Κδυρεη, ἀδῃ (τ ϊοῆ σἤδηρος ρῥΐασος ἢ Βοη)α- 
Πι|1|Π); οἡ ἴδε δου δ Βοη)απιῖη, ϑίπιθοη, ϑϑασῆαγ, ΖοΌυυη, σαὰ; τ[π6 1,688 

δηὰ τῆς Εδοποὶ ἰὐῦ65 ἀγα ποῖ ἀἰϑηρσι ςπθα Ὁν Ἰοσαίίοῃ (σοηίγασὶ ποῖθ οὔ ν. 31). 

λνε δῃουϊ ἃ Ἄχροοῖ ουῦθη ἴο Ὀ6 οἡ ἴπε βουΐι, απὰ δα οὐ [ΠεῸὸὶ ποτῖῃ. Τπε 
τὶραὶ ρογῖίοης ἐχίθπαά ίγτοπι ἴπε Μοαϊίογγαποδη ἴο ἴπ6 ]ογάδη (οὐ ἴο ομδ οἵ ἴπε 

Θδϑίογη 5625, (αὶ ἰ5, ἴῃς 5684 οἵ Οδίθο απὰ ἴπὸ Ὠοδαὰ 964), αδπά ἴδε ἰδηά, 

Ἔχοϊυαϊηρ ἴῃ6 τεϑογναϊΐΉοη, ἰΘ ἀρουΐϊ 200 πιϊΐος ἰοπρ ἴτοπὶ ποῖῖῃ ἴο δουΐῃ, Ὀυϊ 
πεῖ ογ (ἴῃς ρῥογίίοης ἀύὸ 411 οὗ οὔθ 5'ΖῈ 5 ποῖ σδαϊὰ ; ἴῃς ὄὌχργοϑϑίοη ἐφμαδν ἴῃ 
47,14 (πο γαν οηδ ας αἀμοίλερ) ἰ56 ποῖ ρογίθςιν ἀθῆηϊῖθ. Τῆς ϑαποίυδγυ γοπιδ] 5 

ἴη ἰϊς οἷά ρίαοςς (566 ευνς Διδέέφμε, απ. 1805, Ὁ. 35). 

(3) Οἱ 45,1; Τηβ ψΠΟ]6 τοϑογναϊίοη, ἱποϊυάϊηρ ἴῃ ῥγίπος᾽ 5 ἀοπι)αίη, δηὰ 8 
ΓΟΔΟδίην ίγοπι [6 5σεα ἴο ἴδε τίνοσ. Εογ ἴῃς πιεδηΐηρς οἱ τοϊαδδ δἀπὰ ἐεηρίλ ἴῃ 
1η15 σοπποοῦοῃ, 566 ἄῦονθϑ, ἢ. 196, ]. 44. 

(4) Εχοϊυάϊηρ 1ἴπ6 ἰογογν οὗ {πὸ εἰϊν ; σοηίγασίὶ ν. 20. 9 
(5) ΤῆϊΚ ἰς ἴῃ6. νῇοΐς ἀοπηδίη οὗ ἴπΠ6 Τοηρῖο, νη ψΠΙοἢ νας ἴπΠ6 ροιτίοη τὸ 

ΡΙοροσ οὗ ἴῃ6 ργοϑῖς (45,2-.4) Το νῆοΐϊο σρᾷοθ ψὰς δῦουϊ φονϑῇ πΊ1|165 Ὁγ 

ἴῆγοθς ἴθ οχίθηϊ ; 566 δῦονϑ, ὑ. 1:9ό, ἰ. 36; αἷθο Ρ. 179, ποῖβ 7- Ὑποῦθ 5. πὸ 
πηιεπύοη πεόγα οἵ οἰϊίε5 ίογ {πΠ6 ργίεδῖβ (]}οϑῇ. 21,4), Ὀυὰϊ (ἢε ϑρᾶςβ δβϑϊριεὰ 

{π6πὶ ἰ5 ΠΟΑΥΙ͂Ν 45 ἴαγρε 85 ἴπαΐϊ οἵ ἴπε 1,ον]ῖ65. 
(6) 566 ποῖβ 12 οὔ ὟἽπδρῖογ 44. ΠΠ 
(7) [πιπιεαϊαῖοῖν δου οἵ ἴῃς ροπίοη οὗ Τπάδῇ. 13 
(8) Οὐ ἴεν. 25,32-34. ΑἸϊοπαδίίοη οὗ ἴπ6 ἰαπάὰ ψουϊὰ Ὀς ἔδϊαὶ ἴο ἴπε ἱπάθ- 14 

ρΡοπάρπος οἵ ἴΠ6 ργιοβῖβ απηὰ ]1,ονιῖ65. 
(9) Τῇς ἀοπιαίη οὗ ἴῃ εἰν νὰς αὔοιιϊ βενθῆ π|}} 65 ὉΥ ἃ π|}}]6 δηὰ ἃ Παϊΐ; τό 

1πη6 οεἰἵἴγ ὑγοροσ νὰ αδνουῖΐ ἃ πηιῖθ ἀπά ἃ αιδγῖοῦ οαιαῖα; τἢς σοπιπιοη ἰδηά 
(ογ ψοπογαὶ εἰϊν ρυγροβθς οχϊθπαθα 125 γαγὰς οὔ δνεῖυν δἱάε; τῇς τοξῖ οἵ ἴῃς 
ἰαηὰ, ποδύΐν πηθ ϑάθάγο τἶΐθ5, ννὰ5 αἀσονοῖοα ἴο αρτὶσυταγαὶ ρυγροθος. Ἂς 
(πῃ6 εἰϊγ αἰά ποῖ σἰαπα ἴἰπ δὴν {Πῦ04] ρογῖίοῃ οὔ Ὀεϊοηρ ἴο δὴν ἴπῦε, 115 ᾿ἸηΠ δῦ ϊτ- 
δηΐϊβ ψοΓῈ ἴο Ὀς ἄγαννῃ ἴγομι δ᾽] ἴπΠ6 {Π065 (ν. 19). Τῆς ρῥγοβθηΐῖ οἰΐγ οἵ [6πὶ- 

βδαΐθπὶ (οχοϊυάίην τ[Π6 δυρυγὴ5) πᾶς 4 εἴτα οὐ δοιϊ 2.5, πιῖῖος δηα ἃ ρΡοριι]δ- 
τ[ἰοη οἵ ΠΗ͂ ΟΥ σἰχί᾽υ ᾿πουβαπά ; ΕΖοκίο] 5. εἰν πιισί (πη1655. ἢ6 ὀχροοῖθα (6 ἰαπὰ 

ἴο Ὀδ6 ᾿ονε]θα) πᾶνε πιῇ ἱπίο ἴῃς. ναῖον οἵ Ηΐπποπὶ δπὰ ἴμε Κιάγοη (οἱ Νοῖες 

οη [6 ῬϑαϊπΊθ, Ρ. 225, πο. 2, ἰ. 5), Ὀεῖννθθῃ ννῃϊοἢ [Θγυβαῖθπιὶ Π45 αἰννανϑ ϑἱοοά. 
(1ο) Τῆς ρῥγποθ 5 αοπιαΐη Ἂποϊοσοθα τῇς τοϑούνδίίοη οὐ ἴπ6 θαςίθγη δηά 21 

νυεςῖοπι οἰάθς, ὄχίθπαϊην ἴο ἴπεῈ Μεάϊίογγαπθδη οὐ οπθ σ'ἰάβα δηά ἴο ἴπε [ογάδηῃ 
ἃηὰ τπὸ Ποδᾶ ὅεα οἡ ἴπε οἵδε 5ἰάθβ. ΗἜὀς νᾶς ἴπυ5 ἴπ6Ὸ ῥγοϊθεϊοσ οὗ [π8 βδογεὰ 

468 δῃά ἴῃ ραγὶ ᾿ἀθηθποα ἢ ἴἴ : 1[ῃ6 Ξοἴαϊε νας ἴο (οϑξῖθσ. γε! σίου ψϊῆουΐῖ σοη- 
ΟΠ παρ ἴτ. 

(11) ὅ66ε Ἴπαρΐίοσ 47, νεῖβε 19. 28 
(τῶν {ι{|ογα]ν οὐ δξινγίσ, ον δομμπάαγν,;, ὧὐ' Ναῃι. 34,4.5.8.9.12; ]οϑῇ. 30Ὰ 

15.,4.7.11; 16,53.8; 17,9.18; 18,12.14.19; 19,14.22.29. 33, Δηά ποῖξδ 5 οὔ 

[ο5ῃ. σ:δ. 
(13) ον τς γμαῖεβ οἱοοά ἰπ ἴπ6 οἷά εἰν ψὸ ἀο ποῖ Κπον ; πεύα ἴΠῸν ἃ΄6 31 

ΔΥΓαηρεα σοΥπηπλοῖσα}}ν: οὐ ἴῃ6 ποιῇ Αγ γοργοϑοηϊοα ἴτε σοπς οὗ [,6αἢ (6ϑη. 



2ος -αὐρεθεξα. (Ἰοίεα οἡ δ κεβίε οχοιόθριο 48, 35 

29,31 -25; 30,1-24; 325,18); οἷ ἴπε ϑαϑδὶ ἴῆε. ἴννο 5βοῃηβ οἱ Βδοῇεῖ, απὰ οὴς οὗ 48 
ἢογ παπαπιαὶἃ : οἡ ἴπὸ δσουΐῃῇ ἴἤγοθ οὗ [,Θαἢ ; οὐ ἴπ6 ννοϑῖ ἴνο οἵ 1,ρ4Π᾽ 5 μαπά- 

πιαϊά, «πὰ οπὲς οἵ Κδομοῖ 5. [,Θν] ἰ5 ἱποϊυ θα, ἀπᾶ Ϊοβορῇ ἰ5 τοοκοηθά 845 οπε; 
1η15 Ὀεὶπρ ἃ ἰογηδὶ γεςορηίτοη οὗ ἴῃ6 παιίοηδὶ- οἰ πηϊςσαὶ τγοϊίίοηβ οὗ ἴπ 6 {Π|0 65. 

5 (14) Τῇδῖ ἴ5, ΚΥΨΡΗ ἰδ ἑάσόγε, ἴῃς βοασγοα αἀδβοσγρῖῖνε παπὶὸ (85 ἰπ [6Γ. 23,6; 35 
5. 9, 6), 5ἰριηγηρ ἴπαῖ ΉΝΗ νν1]} πονν δρὶάς ν ἢ Ηἰ5 ροορῖς ίογ ὄνοῦ (37, 26-- 28). 



Ὁ Ὁ σοι δῶν 

-οὐαθεδ»  ξεβίεί ΦΘΙθθιν.-- 

Βίοέ οὔ Ἰδμσέταξίοπα 

εἴδὺν 
Φίέεσ. 

Οτιεπίδὶ σοπιροπίϊε σγοδίυσγοθ . τῳ ῳ νος ἰδαπρρΡ.Ι 
Αϑογγίδη σπογιῦῦιὶς Εἰρσυτο5 ... ον νὸν, δείηρ ρῥ.2 

Μοιυηῖ ΟἹϊνεῖ 45 56 θῇ ἔγοτῇ ουδὲ ΤᾺ ον νὺὺςν]͵ [δοίηρΡ ρΡ.14 
Εογαὶ Αϑςουνγίδη ζοβῖυπα. ... (δοϊηρ Ρ᾿. 38 
ΜΡ οὗ Δνεδίθγη Αδϑίδ, τἰπὶ|ς οἵ Νερυμα ηο ξαν ἰδεϊηρ ᾿. 42 

Ζιάοη ((ια4). .. δ  ρ ῥῷν ἄν, κὔρο, τὸν οὐῖςο, βεν  ἀρονυίῳ,, τὰ Ὁ» ἸΘΟΙΗ 9.8 

Ροτῖ οὗ ϑγϑῆξς (Α-υᾶπ). ὑὸς σά ντὰ [δεϊηρ Ρ. 50 

Βοοοπδίτγυςστίοη οἱ Ταπιρὶο, 56 6 Ἡξϑλά 1Π8 ἐἀεῖ- (Δεϊηρ Ρ. 70 

ΡΙδη οὗ Τεπιρίὶε Ατθα. . τῳ νῳ νὸν νι νος βεαηρΡ Ρ.72 

ἡ ισίταέίοπισ, ἐκ ἐβὲ (Ἰοίεδ. 

Βοπιαὶθ ψνιηρεαὰ ϑρῃίηχ (.5: 6 2. ος, Φ. ,ἁλο; 29. η8, δ. 72) . Ρ. 94 
ΚΕεοςοπεοίστιστίοη οὗ σποπιθ-ΓΠαγίοῖ. ᾿ . Ρ. 9ς 
Ῥοσιτοη οὗ ΔνΠθοῖὶς οὐ Ομοτ-ΟΠαγίοϊ (.52 6 2. ΞΞι Ἴ. ψὴ Ρ. 96 

Αϑογγίαπ ΟἋἰαν Ταῦϊεῖ (Ετοπὶ ΕΟ. ὅΜιτη, “15: ςγγίαη ΓΕ ΕΝ 

Βν ρογπιιϑϑίοη οἱ Μεϑοῖβ. 5. [ονν, Μαγοίοη δὲ (ο., [νοπαοῃ) Ρ. 99 
ϑιγίυς ίογ (υπειίοιτῃ τ ηρ (Ετοπὶ ΖΕΗΝΡΕΌΝΟ, ζὐόεν δαδργέομέςελ- 

ἀδεγγίδελο 7αγοδελγεοίδιηρ) : Ρ. 99 

Ρρη-4π6-1ηκ ὨὈγανίηρ οὐ Βαῦνγν]οηϊδη Ῥδνάπι δ΄ ἃ Ρᾷπ ὍΝ Βα θη 

( 7γαπδαείοης οὐ ἐδξ ϑοεῖίείν οΥ7 δ ιδέϊεα  “γελεξοίον ). . Ρ. 10Ὸὸ 
Ῥρη-δηά-ἴηκ Ὀτανίηρ οὗ Βανγ]οπίδη ἀμ οὗ ἴῃς. νοτίά. Ρ. ἴοο 
ΡΙαπ οἵ 4Α Ρατγὶ οἵ Βαδυΐοη. ; ἀνθῶν, Ἧς νὮὰ . Ρ. 1οὸ 
Βαδγ] οηίδη Μαρ οἵ ἴ[Π6 ννογτῖὰ. .. Ἀτν βῥη τάσιν, ἃς τὸς τὰ ΤΒΥΤΟΙ 

(αρίυγεα οὗ ἃ (ἰΐγν (Βα5-το τε (τῸΠὶ ἱκποπεα δΔ 4). εν" 2. 702, ἐὅ. 8. . ριῖιοι 

Οἴἶγν ἴαάκοθη ὉΥ Αϑϑαυΐϊ (Ετοπὶ Κουγιπη!κ); ᾿ΑΥΆΚῦ, ἤομπθηΐς 
ΟΥ Λῆίμευελ. (Βν ρογηϑοίοη οἱ [ομη Μίυγγαν, πα οη). . Ρ. 102 

ϑροαγ-ποδαάθα Αςονγίαη Βαίζογηρ- πὶ (Ετοσι ΕΆΜΝΘΟΝ, 7216 ΣἾἴτ 6 

σγεαέ Ἥομαγολϊες. ΒΥ ρου ϑϑοίοη οὗ [οῆη ἴυγγαν, [οπμ0η}. . ῥΡ. 102 
ΒΙυπι-ποδάθα Αϑογγίδη ΠΘΠΕΏΒΕ ΠῚ ἩΜΒΙΚΕ Ετοπὶ ΓΑΥΑΚΌ.. Ρῥ. 102 

Κοπιδῃὴ Βαϊϊογιηρ- ἔλθ. . ξν ἄρ ὑῶν ἀπο ᾿ὰ ΣΕ ΟΣ 

Αϑϑουγίδη ΒΑ] Πς δ ΟΝ μα οσα)., Ετο ἢ Ἰλνλαδ: . Ρ.103 
Μίραϊεναι! Ἀν 6 ο -9 παρε Μαρ.. δ τἀν ὰ . Ρ. τὸς 

Μίραϊεναῖ Μίαρ οἵ ἴπε Ἀνοιά.. . Ρ. 1οὸ5 

Αϑϑοντίδη Αἰΐασ (Ετοπι [᾿ΑΥΑΚΌ). . Ρ. 107 

σγρηοῖς Ογ]πάον (.5 56 2. 707, ἤ. 74). . Ρ. 107 

ζαρίϊνο5 σαγγιθα ἴο Αϑϑογτα (ΕἾἼΟΠῚ ΒΑΨΊΔΝΘΟΝ} . Ρ. 107 

[πιᾶρὲ οἵ Αςῖατιο.. .Ρ.΄ϊο 

συρτοίες Τογγα-ςοῖία (οπα ΠΕΝ ᾿Ἀςίἀπδ: Ϊῃ 8 ΠΕ ΤῚ . Ρ.ΤΙΟ 
Βαςκ οἵ Τοτιτα-οοῖῖα σοπὸ ἢ Πονες οὗ ΔΑςίαγίε . Ρ.΄ιο 

Ογρτίοῖς Τεγγα-ςοῖία ΡΠ} οὐ Αβῆογαῃ.. Ὁ Ρ.΄ῖο 
Οσγργίοῖς Τογγα-οοῖίᾳ [ἀοἱ οἱ ϑαςτεαὰ Τύος.. . Ρ.ττῸ 

Ογργίδη Ν᾽ αβϑεὶ ἰπ 5πᾶρε οὗ 4Α Εἰηρ-ἀδησς (.526 ἡ 770, Δ 8) .ΡΟΠΙῚ 

Ονυρτίαῃ Εἰηρ- ἄδπος (ὅδ 2. 5710, ὅ. 26) Δ πάλι ὡς .ΡΟΙΙΙ 

Δ ΌγΘΠΙρ οἱ Αἀοηϊα (.5ὲς 2. 712, ὦ. 4) . ΡΟΙΙΣΙ 



-αὐπεθεθυ. χεβίε οχοθέθνες- 

Ογρτγίδῃ  ουϑῃροῖβ οὗ Αάἀοηΐς ποϊάϊηρ ΕἸοννοῖβ ἴο ἴπΠ6 Νοβα.. 

Μοάθγηῃ Οτθιΐαὶ πκτμογη.. πν ἐὩν, δῆν τ οτἄεν ἢ νυ πὸ μἷ» ἢ 
Αταῦ Τῆραὶ Μαγκς 
σγρηδη Απιεῖ. 
Αϑϑουτίδη ΕἸΠ6ὶ (ΕἼοπὶ ΕΑΝ ΟΝ) 
Ηΐαῖς Ὠεῖν. .. 

ὈὨυροηρς (.566 2. 72ς, ᾿ ̓) 

Αϑϑυγίδης Ἵογοβϑίηρ ἃ Είνεγ οἡ πβαϊθα ϑκίης (Ετοπὶ ᾿ΑΥΑΚῸ) 
Ῥγθραγδίίοη οὗ [πῇδϊθα ϑἰκίης ίογ Βαΐς.. 
Μοάδγη Κ ας οὐ ἴῃς Τίρτιβ. 
Μοάογη Οτθηΐαὶ Νοςο-τίηρ. : 

Θϑουΐϊπογη Βαγν οὗ ἴῃῆε ΠὨοαά ὅρα. 

Αϑϑυγίδηῃ [ἰοπ᾽5 σαρο. : 
σαρίίνο5 νι Ηοοΐκϑβ ρΡαϑϑθά τ ον ΓΕ δυρεξ ᾿ς {ἰκιμοιϑαδαῖ) 
Μιυι]αίίοπ οὐ Αϑϑυτγίαηῃ Οαρίϊνεα (τοὶ ΙΑ, “,2οπιηθηίς οὗ 

ΛΔῆμενελ. ΒΥ Ῥογπηϑϑίοη οὗ ἰοῆπ Μάύτγγαν, ᾿οπάοη). «556 2. χῳ21, ὦ. 4. 
Αϑδγτγίδη δαγ- μαγιοῖς (Ντοοά). Ετοπὶ ΓΑΥΑΕΌ. «566 2. 747, ἐ. 6. 
Αϑουτίδη Βαιί]6-5οθης (ΝᾺΝ ραΐαςς, ΝΙπγοοά). ᾿αυΑΚῸ, Λἥμευνελ απά 
5 οριαΐηδ. ἘΚ ρογπιϑϑίοη οὗ ἰοῆη Μυτῖίαν, 1 οπάοη 

Αϑονγίδῃ Οδαγοῖ οὗ ἴῃς Τίηπιος οἵ ϑϑηπδοπογιὺ (ΕἸΟΠῚ δον, : 
Αϑουγίδη ΗἩθρθαδά- ἄγος (ΕΤοπ [ΔΥΑΚῸ) 

ΗΙἰγοα Μουτηοῦθ σἰπρίηρ ὨΙγροβ (οΥ ἴῆ6 Ὀεδὰ ἰιδὲε ἌΣ: 744, Ἴ 26). 
Βεάοιυΐϊη (Ετοπὶ ΚΑΤΖΕΙ,, γοῤξογξιμαθ). 
στοῦρ οὗ Μοάετγῃ Βαάοιυϊης πθᾶγ λπιλξδμς (δέ ̓ Ὶ χῆδ: ῃ ἢ 
Ὄρρεγ Ζεταὰ Μάη πεαῦ Βααὶ-πἼθοη (Ετοπι ΤΈΆΙΒΤΕΑΜ, 716 Ζαρα οἵ 

Ἔοαό. ΒΥ φεγηηϊσϑίοη οἵ [οῆη Μυΐτγαν, ᾿οηἄοη). «5:9 2. 745, ὦ. 7. 
Κοιμδη Τοϑίο... .. ἊΣ Ζθε, πϑ, Δ 4, ἌΣ δἰὰν ἸῊΣ κν 4.2» Δδτ τ 

Ιτρὲ Αςϑυγίαη ϑηι6]ά ἐν ξδοδ}: Εϊδίη ΙΑΥ̓ΑΚῸ. οδ66 Ὁ. γ48, 1. 76. 
Αϑουγίαῃ ϑοϊαϊοσ ργοϊθοϊθα Ὀν ϑῃϊοι ἃ (Ετοπι ΑΛΝΝΒΟΝ).. 
Ῥῃωρηϊοίδη ϑῃρΡ (Τεττγα-οοῖϊία Μοαδεὶ, ἔτοπὶ Απιαίμυς, Οσγρτις).. 
Ερσγρύδη ἵνογσν Ῥαποὶς (Νγοοά). Ετοῖ ᾿ΑΥ̓ΑΚΌ. 

Αϑϑουτίδη Βίοηζε Ναϑοῖϊς (Νππγοοά). Ετοπὶ ᾿ΑΥ ΑΚ. 
Βτγαποῦ οἱ Μαβίις-ἴγθα. : 
Εοτπιοῦ Μουῖῃς οἵ Εοιιγ Εἰνόνε: ΡΎΞΕΝ ἸΗϊΟ ΕΞ ουϊ. 
Ῥγθϑεηῖ [ ε]ῖα οἵ Επρῆτγαϊθς 
ΘΑΙΟΟΡἤΠαρι5 οὗ Ταῦπ ἢ (.56ε 2. ηξςς, λ ΡΝ τ Ζιὶς Ὅς. τὰ" δι πὸ, δὴν δὲ 
ΘΑΌΚ, σοα οἵ Βαγύπι, ἰπ ἔογπι οὗ 4 (γοςοάϊ)θ. δέ 2. 757, 4. 72. 

Ερνυρίίαη Ογοσοά!!ς (Τοπιὶῦς οἵ Βρθηὶ Ηδϑ98η). τς ἤϑὶ τὰν τὰν χα 
Ερυρίίϊαπη ϑῃϊρΡ (.5:6 2. [ν ́. 7 
ΝΘ πραῦ Τῆθῦος.. : 
Οράδγ οὗ [,ΘὈαποη. 

ΕἸαπιῖα Β45- το θῇ οὐ Καὶ-!- ΕΝ πη. : 
ΟἸραπιθϑῆ οἰγαηρ]ὶηρ ἃ [ἰοη, Παηκοα Ὦγν Πα τάν: πεύα δα Βυ ]ς 

Εἴαπα᾿β ΕἸΣ (Ετοῖ 4 Βανγ]οπίαη ὅ564]- ον] ηάογ).. 
Οπρηΐαὶ Υοκο Ὁ ον ε ΜΑΣ ἀῦν τὸς τὰ, ἀν οξευ νος 

νίειν οὗ Μοιηι ϑεῖγ. 
Αϑϑυγίαη ΒυςκΚΙοΥ (Κουγαηβι) 

Ασϑογγίδη ϑῃϊεϊά. ; 

Βαςΐκ οἵ Βιιςοκίογ 
Βαςκ οὗ ϑῃϊοϊά. 
Αϑογγίαη Οαδΐοθναν. ᾿ 

ΡΙαμι οὐ ϑουϊῃννοϑῖ Θαϊοιρεν οἵ Ραΐδοα οἵ Ἑὰέροῖν Καοϊξαβατί. 
ϑίδλίας οὐ σιυάθα, Το] οἢ 
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---ιρφιεύ- κεδίεἴ φοβον.-. 

Ταῦὶεῖ οὐ Κηθος οἱ δίδϊτυς οἵ συάρα. 
ἙἘαϑσὶ Ουΐϊοτ Οσαδίονναν οἱ {πε Τοεπιρίς.. 
Ατγηπθηΐίδη [οὐνοῦ (Ετοπὶ ΒΑΛΝΝΙΝΘΟΝ).. 

Ῥαΐπι, Τηροά, δαπὰ ΑἸῖαγ (Ετοπὶ 4 τοοκ ἀξεὴ; 526 2. η8), ὁ. «ς. 
Αϑϑυγίαπ ϑαςγεὰ Ἴτοὸ (Ετοπὶ ᾿ΑΥΑΚῸ). «5:6 2. η8), ὅ. 48 

ΡΙίφη οἵ Αϑουτίδη Τοεπιρὶς ἘΠΒΘΙΠΆΣ Ετοπὶ ἘΆΑΨΝΕΗΙΝΒΘΟΝ.. 

Ιπηοῦ Οαΐοναν.. ᾿ 

ΡΙίδη οἵ ἴῃς Τεπιρῖὶς.. : ᾿ 

(Αγ παριπίαπ ϑἴεϊα βπονης ΡΙΠΑτα. ἴη ἸΡοΝΝ δὲ ΤοϊηρΙς 
σγυρτίοῖς (αδρίδὶ 
συργίδη (οῖϊη. «5:6 ᾿ “Ὁ 2. Ψ 

σγργδη (οίη. 

(οϊη οὗ ΒνΌΪος. : 
ΑπΞϑουτίαη Τοπιρίε- ΤΟΝ Γ δ΄ Τῆτεο δγοιίδ (Εξοϊὰ κὰν ΕἸΙΝΕΟΝ 

Θίερ- Ργγαπηα οἱ ϑακκαγα. 
Ογργίδη ϑοδγδῦ. ᾿ 

ΑἸαγ οἱ Βυγηι-Οἤοτίης. ᾿ 
Ρῃωρπηιοίδη ΑἸΐασ (δία! ). «5:6 2. 79, Δ ";. - 

Οτεοκ [ποογρίϊοη τοπὶ ἱπποὺ (οιυτγὶ οἵ Ἡδοτοά᾽ς Τενήρῖε. 
ΑἸΙοϊπιοηϊ οὗ ἴῃς [1.4πηά. 

Αϑϑογγδη Βγοηζὸ λϑειρμῖ τ ἊΝ τοῖν ἡπι" τὰ 
Εογαὶ Αϑϑουγίαη Κιϊσῆθη ἐπ οδά} Ἔτσ ΙΑΥΆΚΌ. 
ὅῃῆοτε οὗ Ὠεδὰ ὅεᾷ πραῦ Εᾶς ε1-ἔδοῃκμα. 
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ὅθε ἴδοῖν Οδίθίς. 
ΡΟΙΥΓΗΒΕΟΜΕ, ΕΠΙΤΙΟΝ. 

Βεδάυ, Αρεῖ!, 800. 

Το ΒΟΟΚ οἵ [«ονἰτἰσι!5. Ὑταηϑαϊοὰ ὃν Τῆς ἕδν. 5. Ε. Ὀκινεε, Ὁ. Ὁ., Κερίυ5 
Ῥτοίθϑϑοου οἵ Ηθῦτγον, δπὰ ὕβδηοη οὗ (ἢσγϑι σπυγοῃ, Οχίογα. νι! ᾿απὰ 107 Ραροϑ5, 
τἰπιδά ἱπ ἴἤγεθ σοΐοῦβ (55 ραξθϑ οὗ Τγαηβίαιίοη απὰ 52 ρᾶρ65 οἵ Νοί65). πῇ 

δον (1Π1-ράᾶρο {ΠΠπ|ςτγαίίοπϑ (οηα οὗ ἴπδπ ἰῃ οσοΐογβ) δἀπὰ ίοιιγ {ΠΠ|πϊγαϊίοηθ ἰῃ ἴῃ 6 
Νοῖε5. (ἱοῖῦ, . . 8.25 πεέ. 

Τῇ ΒοοΙ, οἵ “05.118. Τταπβίαιθά ΌΥ Τῆς ον ν. Η. 'ΒΕΝΝΕΤΤ, Μ. Α., Ῥγοίδββϑου ΝΡ 
οὗ ΟἹΪά Τεβίαπηθπιὶ [αηριαροα δηὰ 1, 1|ς6γαΐγο ἂδἱ Ἡδοκπον ἀπά. Νενν ΘΠ ΞΕΕΟ, 
Ι᾿οπάοπ, ἰΟγπΊΘΓΙν Εσίονν οὗ 51. ]οπη᾽5 (οί αρα, (απ ρα. νι! δηὰ 94 
Ρηηίεα ἴῃ πἷπα οοΐοῦβ (43 Ραξρεβ οἵ Τγδηϑίαϊοη δηὰ 51 Ρᾶρο5 οἱ Νοῖοϑ, ἤπῖν ἴῃς 
δη {Π᾿ιςἰγαῖϊοὰ Ἐχουγβιβ οἡ ἴΠ6 Τοῖ-6]-Απλάγηα Ταῦ]οῖβ δηὰ δη ΑἸἹρΒδθθῖςδὶ 1,51 
οὗ ΠΕ ΕΊΒΡΗΙΣΩΙ Ναπι65). Δι οἰθνεη [1] -ραρα 1ΠΠυπιταιοηβ (ομς οὗ ἴπεπὶ ἴῃ 
οοἷοῖβ) δηα 2ς {ΠΠι5ἰταῖίοηβ ἰῃ ἴῃς Νοῖθϑ. (Ἃἱοῖῦ, . . βι.25 πεέ, 

Το Βοοῖ οὗ Μυάξζεβ. Τταπϑοϊαιοὰ ὃν Τῆς Εαν. Ο. Ἐ. Μοόπε, Ὁ. Ὁ., Ῥγοίεββϑογ 
οἵ Ηεῦτενν, Απάονον ΤἈθοϊορίοαὶ ϑεπιίπαγυ. χίὶΐ δηἃ 99 ρᾶρεϑ, ρηηϊεά π᾿ βθνβῆ 
σοἷοτβ (42 ραρεϑβ οἵ Τγαπϑίδίοη δηὰ 57 Ράβεβ οἵ Νοίδ65). νντὴ βανθῃ [1 ρᾶρα 
1ΠΠππι5ιγαιϊίοηβ (Ἰπο ἀρ ἃ Μᾶρ οἵ ἴ!6 Τινεῖνε ΤΠ 65, ἰη (0.95) δηά 21 {||υ3ἴ4- 
τ[ἰοη5 ἰῃ τῆς. Νοῖθβ. ΟἹοίῃ, : . 88.1.25 πε. 

Τῆο Βοοῖ οἵ {πὸ Ρεορποῖ ᾿δαἰδῇ. Τταηβίαϊθα Ὁν Τῇε δ, τ. Κ. ΓΗΕΥΝΕ, Ὁ. Ὁ., 
ΟΠεὶ Ργοίδϑϑογ οἵ ἴπε ᾿πιεγργοίδιίίοη οἵ Ηοἷν ϑεπρίιγε αἵ Οχίογά, δηὰ Ολποη οἵ 
Ἐοοδοϑῖοσ. χὶϊ δῃὰ 216 Ραξεδ, Ῥηηϊοά ἰπ βανεη οοἷοῦβ (128 ραᾷρεβ οἱ Τγδῃβία- 
[ἴοῃ, 88 ρᾶρεβ οἵ Νοῖβϑ) ἢ ἡἶπ6 μον 1Ππ5ῖγαοπ5 δηὰ 28 1115] Σα τ! Οἢ 5 Ξ 
ἰπ (ῃ6 Νοίαβ. (Ιοῖῃ, : . 82.500 κέζ. ; 

Τῆο Βοοῖς οἵ ΕζΖοκίοϊ. Τταηείαϊοά ὉΥ ΤῆΘ Ἐεν. Ὁ Η. Τον, Ὁ. Ὦ., 11.. Ὁ., Ρτο- 
ἴεβϑδογ οὗ Ηθῦτονν δηά οἴπεγ Οτίβηϊδαὶ 1 δηρυάροβ, δηὰ Ἰμβοΐυγεγ οὐ Βι Ιοαὶ 
[ιτογαῖαγα ἰη Ηδγναγὰ []ηἰνεγϑὶῖν. νὴ}! δπά 208 ῥΆΕ ξ65 (89 ραρθ5 οὗ Τγδηβίδιίοῃ 
δηά τι ρᾶροϑβ οὗ Νοῖθϑ). πὶ ηἰης {}Π|- ρα ἱ ΠΕ (ἰπεϊυάϊην ἃ Μαρ οὗ 
Δγεϑῖογῃ Αϑία, {ἰπ|6 ὁ Νοθυιομαάπεξεαι) ΔηΔ 1ο2 {ΠΠ5ιγαῖος ἰῃ ἴῃς Νοῖδϑ. 
(Ιοῖῃ,.. : . 4842.50 κσέ. 

Το ΒοΟΟΙΚ οἵ ΡΒδΙπιβ. Τταπβίαϊεὰ νὴ Τῆε δὺς Ισιυθ ὙΨΕΙΓΉΛΟΒΕΝ, Ὦ. Ὁ., Ρτο- 
ίοϑϑοῦ οὗ Ἡθῦτγονν δπὰ οἴπου Οὐ δθηΐδὶ ΤΆΠΕΙΒΕ μ65, []ηϊνοτϑὶῖν οἵ Αὐὀπίη δῇ, δὰ 
Ὁτ. ἤοκαςε ΗόοψάΆκῸ ΕὝἘΈΝΕΒ5, ΡΠ ἀοἶρηια. χίὶΐ δηὰ 238 ρᾶρθϑ (161 ραᾶρϑβ 
οὗ Τταπϑδιίοη δπὰ 77 Ῥαβεϑ οὗ Νοίες, ἱποϊυαϊηρ δὴ ΠΠπ|ςιγαῖοαὰ Αρροηάϊχ οἡ ἴπ 6 
Μιιὶίς οἵ πε Απείθηϊ ΗἩθῦγενβ). ΜΈ εἰρῃς [}}- πο ἢ Ἐπ νΝ ἡὐονόνόνο (οπε οἵ ποῖ 
'π σοοτβ) δηὰ 58 1Π1Ππιπἰγαϊοης ἴῃ (6 Νοῖδϑ. . β82.50 εξ. 

Το 6 γοδὰν ἐπ Αὐὑΐιπιη οἱ 1800. 

Τῆο Βοοῖ οἵ ἀοποβίδ. Τυδηςίαιϊθαὰ Ὁν Τῆς αν. Ὁ. ]. Βαι,,, Μ. Α., σμπδρ αἰ οἵ 
[ιποοῖη᾿ 5 ἴπη, [οπάοῃ. 

ΤΠ Βοοῖ οἵ ΠΕ ΒΕΡΓΟΠΟΠΙ: Τιδηϑίδϊθα Ὁν Τῆς δον. σεο. Α. 5Μι:τΤῊ, Ὁ. Ὁ., 
11.,. Ὁ., Ργοίδβδϑθον οἵ Ηθῦσον ἱπ Ετες σμυγοῖ (ο]]ερο, Οἰαδρον. 

Οἰποῦ ρδγίβ ἴο ἴοϊ!ον δὲ τορι δε ἰπίογνδἶϑβ. 

Σ᾿ ἴῃ τ δυὐοίδηϊίαὶ! δηπα δἴσγαςϊνε οἷοί Ὀϊπαϊΐην ἰῃ υπίίοτπι οἵγε (5Ξ᾽Ζα 
1ο" 4 χΧ7"» ἴῃ 

ΤΗό ΟἹά Τεδίαπιοπε νυν δ6 ςοπιρ[εεα ἰπ 20 ρδεῖίξβ, ςονογαὶ οἵ ἴπθ ϑυηδι θοῦ 
Ὀοοκβ (ΤΊ Μίηον ΡῬτορῇεῖβ δπὰ ϑοηρ οἵ ϑοηρβ, Κυϊῃ, [,δπιοηίϊδιίοηβ, ἘςοΙ εβίαϑῖςβ, 
Ἐμοῦ, θείην Τσοπιθίηοα ἴο πιαΐίζα ὉΡ ραγίβ οἵ οοηνεηίεηϊ 5:26 (ραγῖβ 13 δῃὰ 17, 
τεβρεςϊνεϊυ ). 

ΡΌΒΙΙΒΗΕ. ΒΥ 

ὈΟΌΡ, ΜΕΑΡ, ἃ ΟΟΜΡΑΝΥ, 
[149--151 ΕΙΠΏ Ανεηως, εν Ὑοεῖΐς. 





(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 





ΠΗ 

ττοιρπτ ικακναμηησιωνπημεια.»..Ἅ..- 

ΌΑΤΕ Ὀ0Ὲ 

ΌΕΜΟΟ ΙΝΟ 38-2931 



ΕΝ (- οοσίο 



ΕΝ (- οοσίο 



ΕΝ (- οοσίο 



ριοισοαγ(αΟΟΦίος 



ΕΝ (- οοσίο 



Τα Ὀοοῖς 15 ἃ ργεβεσνδίοη ρδβοίοςορυ. 
Ιὲ ννὰβ ὑγοάυοδά οἱ Ηδσιπιοσσι]} [256 Σ Ρχιπὶ ἡδίυγαὶ να, 

ἃ 60 ὶ Ὀοοΐς ννεϊφδι δος! ἀ-ἴτϑο διοδίναὶ ραροῖς 
ΕΣ Οἢ πιροῖβ ἰδ τοηυϊγοσηεηίβ οὗ 

ΑΝΘΊΝΙΘΟ Ζ239.48-1992 (ρεπηδπεσοο οἵ ραροτ) 

Ῥτοϑοσνδίοῃ ρδοίοςοργίης δορὰ δἱπάϊης 
ΌΥ 

Αοσῖ Βοοκδίπαϊησ 



ΕΝ (- οοσίο 



᾿ Ἷ » ἜΚ; δι ὁ 
μι ΤὙΡΡΕΞ 

(9 Ε.3}Ὁ 

ἐρῶ Κίοί οἵ δοπένθμίοτο οσο 
ἀδπαβ5: Ὁ, ]. Βα, (Ποηάοη). 
Εχοάι5: Η. Ε. ΕΥ̓ΞΕ (Ὁδηιοτί ἀρ). 
Ϊ,ενϊςσυβ: 5, Ε. ΠΕΙΝΕΚ δη Η. Α. ΜΉΠΙΕ α (Οχίογα). 
Νυμηθεγβ: 1. Α. ΡΛΊΕΕΒΟΝ (ΠΣ ἰθυτρ}). 
Ἰ)ευϊετοποπιγ: Ο. Α. ΘΜΙΊΗ ((ἰαδρον). 5 
]οβιυα: Μ΄. Η. ΕΝΝΕΤΙ (Ποπάουλ. 
Ἰυάρεδ: αδεο. Ε. ΜΟΟΒΕΚ (Απάονει). 
ϑδπλι6]: Κι ΒΌΡΡΕ (διγαςβθυτγρὴ. 
Κίηρβ: ΒΕΒΝΗΛΒῸ 5ΤΑΡΕ (Οἰ 6556 η) δπὰ ΕἾ ΘΟΗΨΑΙΙΥ (διγαβοθυγρ). 
ἰϑξαίαϊι: Τ. Κ᾿ ΟΗΕΥΝΕ (Οχίοτγα). 1ο 
]εγεπιίδῃ: Ὁ. Η. ΟΟΚΝιΙ,, (Βτγεϑίδυ). 
Ἐζεκίεὶ: Ο. Η. ΤΟΥ (σαδηιδείάσψε, Μ455.). 
ΠΠ|οϑοα: ΑἸΒΕΕΤ 50ΟΙΝ Β (1,εἰρ:ὶρ) δῃὰ Καπὶ, Μαπτὶ (Βοπυ). 
]οε!: ΕΚΛΑΝΟΙΒ ΒΒΟΥΝ (Νεὺνν ΥὙοΥϊ). 
Απιοθ: ΪΟῊΝ ΤΑΥΟΚ (ΝΟ Ποοπαθε). 15 
Ορδάϊδῃ: Α. ΗΛΈΡΕΕ (Μοεϊθουγηο). 
]οπαῆ: ΕᾺΙΕΌΕΙΟΗ ὈὨΕΠΙΥΖΒΟΗ (ΒΕ η). 
Μίοδῃ: 1. Ε. Μεσυκξονυ (Τοσομίο). 
Ναδαβ: ΑΤΙΡΕΚῸ [ΠΆΝΜΙΛΒ (1ωεἰρχίρ). 
Πα Κκυ: ΜΝ. ἢ. ΔῈ (Νον Ὑουο. 20 
Ζοραηία!ι: Εὶ 1,.. ΟΥΚΤΙῚ5 (Νονν Ἠδνθηλ). 
{πρραϊ: ἃ, Δ. σοοκ (Οχίογ. 
Ζεοϊιαγία!ι: ἈΝ, Κ. ΗΠ ΑΆΡΚΕ (Ο]ςαρο). 
Μαϊδομὶ: ΟἸΑΌΕ α. ΜΟΝΊΤΕΕΙΟΕΚ ἀπά 1. ΑΒΒΑΗΑΜΒ (οπάοῃ). 
Ῥϑδίπη5: ]. ΜΝ ει ῦσΕΝ (Οδικηραη). 25 
Ρτγονεῖρβ: Αὐοῦϑθτ Μῦτμπε Τ δηά ΕΜ, ΚΑυΊΖΘΟΗ (Η4|1ς6.) 
]ο": Ο. ΒΙΕΟΕΕΙΕΌ (7]6η8). 
ϑοηρ οἴ δοηρβ: ΒΕ. ΜΛΕΤΙΝπλὺ ὃ ([οηοη) ἀπὰ ]. Ρ, ῬΕΤΠΕΒ (Νενν Ὑοσῖο), 
Ἰλα1ι: Ος Α. ΠΆΙΟΟΘ (Νοιν Υουῖ). 
Ι,ατλοπίαιίοπβ: ΜΟΒΕΙΒ ἸΛΊΟΥ, τ. (ΡΒΠΔ 6] ρμ 14). " 40 
Ἐ ςεἸε5δἰαβδίοβ: Ρᾶῦι, ΗΑυΡΥ (Βα ιιηοτγο). 
Ἐβίπογ: Τι Καὶ ΔΒΒΟΤΤ (0:0). 
γδηϊε! : Α. ΚΑΜΡΗΛΌσΕΝ (οῃη). 
Ε:τα- Νοπειηῖαῖ: Η. ΟΟἸῊΚΒ ([μεἰρεὶρ). 
Ομτοηϊοΐε5: ΚΕ, ΚΙΤΊΓΕΙ, ([Π{ο! ρχῖρ). 35 

πὰ 
α Ὠίςὰ νἱ!30᾽ 98. ὁ βὶ Ἰ)ϊεὰ νἱ|24᾽99. . 1 Ὠϊεὰ ἱχ[12᾽ 02. Φ ὃ Ὠἱεὰ χίὶ! 1498. 
ς Ῥιοίδξϑοσ ΑΒΒΑΗ͂ΛΜ ΚΌΚΝΕΝ πῆο παὰ δρτεεὰ ἴο ἀο (ἰ Βοοῖς ἀΐεὰ χίὶΐ10 ᾽91. 

.}..)} 
" 



1 ὙἹ ὉΡ ΠΡΟΣ ΠΣ Ν᾽ πῦ ΠΟΌΠΣ Ψ5 ΠΣ ὈΣ5 "Π 
3 ὑπο Ἢ Ὡδν οὖν ΥἹῸΣ «ἸΌΝ ΓΙΝῚΘ ΠΝ ΘΠ ἸΠΠΒΣ ΘΝ ς 

4 ΓΠΡΌΓΟ ὉΝῚ ὉΥΤλ Ὁ» ἸΒΥΠ ἸῸ ΝᾺ ΠΨΌ ΠΥῪ ΠΟΤῚ ΒἼΜῚ Ἷ δι 
π ΠῚ ΠῚ »ΩῚΝ ΓΙΔῚ ΠΘΊΠΘῚ 1ΒΌΘΣΠΠῚ 9 ΠΘΊΠῚ 530 Ὁ πὸ}} Ὁ 
6 ΠΝ Ὁ Β05 »ΔΝῚ ΠΠΝῸ ὍῺΒ ΠΡΟ Ν ἘΠ 0 ΡΣ ΠἸΘῚ ἸΠ Ὁ τὰ 5 
ΤΩΣ Ὁ ΒΒ ὍΣ.) ὉΔῚ 29 ὨΠΔῪ 251) ΤΉ. ὉΔῪ ὈΓΟΔῪ τσ ὑφ 

ν8 ἽΝ ὯΒ ὉΠῸΒ ΠΊΔῚ ΤΌΤ ΠΡΘΝΣ Ὁ» ὉΠ ΓΠΠΟ ὈἽΝ οα7ὴ ΟΡ 
ἸΡΩΝ ὈΙΝΌΣΠΟ ἫΦ ὉΒῚ ὈΠΡΔ ΝΟ ἸῸΠ ὍΝ ΠῸΝ ὉΒῚ ΦΙΡΔΊΝ 25» 

ιι ΠἸΠΣΙΠ ΒΒ Ὁ ΠΌΡΟΟΘ ΠΥΤῚΡ ὨΠΡ)5).» ΠΠΝΔ Ὁ ΟΠΝΌ Ἴ52) ὉΒῚ 
12 ὉΝ Ἰ25) Ὁ ἫΝ ΟΝ ὉΔῚ ἸΌΣΠΏΜΔ ΠΗ ΠΊΌΞΌ ὨΤΙΦῚ ΦΙΛῚΗΝ ὉΝ ΠΌΘΟΝ τὸ 
13 “ΠῚ ΠΡΠΠ ἸΠΠΝῚ ΠΣ 38 ΝΡ 125) ΠΡ 9 ΠΥΥῚ ΠῸΣ ΠῚ ἊΝ 

ΦΡΙΡῚῊΔ ΜΗ ΦΝΠ Ἰ6Ὶ δῦ ΤΙΣ "Βα. ΠΗ Ω9. ΠΥ ΟΝ ὍΠ29 
168 Πρ 5.» ΣΡΌΚΒΊΝΟ ΠΥΤΠ ὍΝ ΡΝ ΦΥΔΒΊΝΣ ΦἸΡΒ Ῥε ΠΟΤῚ «"» 6 18} 

ΠΡ ΝΘ ὨΠΌΝΟΊ ὉΠ ἼΔῚ ἸΣΡΔ ΝΟ ΠΝ ΠῚ ΟΣ Σ 5. “ὈΔΘΊΝΠ 
18.17 "ἸΓΒΔῚ ΣἸΔΣΣ. Ἰ30) Ὁ 125) ὨΠΘῸΣ ἸΤΥΔῚ ΠΡῚΝ δὴ ΕἸΒΊΝΠ ὙΓΣ ἸΒΊΝΠ τς 

19 δ 92) ΣΝ ὈΣΒΊΝΠ 159) ὨΥΥΠ ΠΟΣῚ ἩΠΡΩΝΟ 3.30 Ὁ» ΠΡΌ ἡΠΡῊῪ 
5. Ῥ "29 ΠΡ ΠΥῪ ὩΣ ΠΥ ΣΝ ν᾽ ἸΏΘΒΊΝΠ ἸΌΝ ῬΊΝΠ Ὁ» ΠΡΠΠ 
21 ἸΝΙΣ5ν ΝΠ Ὁ ὈΜΣ3ΠΣῚ ΥἹΌΝ ὩΟΡῚ Ἰ)5) ὮΠ5Σ ἐΏΒΊΝΆ ΡΠ ΠῚ 

ἐὨΒΊΝΩ ΠΣ ΠῚ 5 ΠΌΝΟ ὈΘΒΊΝΠ 
22 ἘΠΟΡΌΟΟ ὉΠ ΝῪ Ὁ») Ἴ) ΦΡΠΠ»9 »}ῬῪΘ ἌΡΠΠῚ ὉΒῪ ὃν ὨΙΔῊ 20 
13 ΓΝ ᾿ΠΊΘΣΟ ὨῈΦΣ 35) ΜΗΛΠΝ ΚΝ ΠΝ ΠΥ ̓  ὉΠ νΡῪ ΠΠῸῚ 
24 ΟἿ» ὮΠ53 ἘΦ ὧδην 9 ΒΦ) Ὁ 99 ὨΠ 5 Ὁ ΠΕ »ΌΣΒῚ ὉΠΠΩ 
16 ὨΖΝῚ Ὁ» ΧΙ 9 ὈΡΘΟῚ ἘΠΕ ΠΟ ΒῚΣ ὨἼΘΝ3.» ΠΏΠΟ ὉΡ9 ΠΡῸΣ 

[Ὁ ἿΝ ΠΗΩΞ ΠΙΔῚ ΜΌΣΠ ΠΙΔῚ Ὁ»Ὲὴ {)Ὁ}»)» ΝΌΘ ΠΙΔῚ ὙΒΌ 12 ΠΡ 29 

-----  --,ἀξθοϑ 

ὃπ ΠΣ ἼΔῚ ΠΝ «πτρ ΠΝ ἼΡΘΠ ΠΛ)" ΠΙΦΖ ΠῚ ΤΠ ΜῊ ΟΠ ΠΨΆΠᾺ 1,3. () 
ΘῈΠ ἼΓΟ 4 ὦ) . 9 ἽΠΣ ὃ» ὈΣῚ 99 ΥἹΝΩ ἸΠ9ΠῚ Ἢ 18 ὉΒΚΡῚΠΝ 

[2 

Ἴ9 ΜΝ ΣῈ ἸΠ552 Ἰ)8. Ὁ ὮΠ)9 ΠΠΠΝ Ν᾽ ΠΡ ΠΣ ΓὈΠΡΟ ΝΟ ὉΠ Β)5Ὶ ὉΠ) 9.8 (Ὁ) 
ἈΡΠΙ͂ 1.3 ΠΡΡΠΠΌ ἈΔΠ 13 (Ὁ) ᾿ ὈΣΘΥ τα (ὃ) . ΕἾΝ γ20 

[2 

ὈΠΌΡΟΙ τό) «Φ ἈΡ̓ΠΠ σοὺ (η) Φ ΤΡΙΒΠ ΠΙΕΊ5 215] ΕἸΣῚ ΠΡΠΠῚ τώ (Ὁ 
Φ 

ὈΠΩΧΣ ἸᾺ5)" ὈΟΊΝΠΝ Π5ὴὉ ΠῚ ΠΩ στρ 6. ΠῈΣ) ὮΠ᾽ ΠῚ ὯΠῸ ΗὩΔ) 18 (Ὁ 
2 

ΜΠ ΓΘ Ὀ Ὁλμῦ 122 ῳ) ὉΠ. 21. 0) 

1829 ΠΣ ὈἼΘΡΩ ὈΨΒῚ ὃ» ἽΨΗ »Ὴ Ἢ ὍΣ Ὁ ὙΠῸ στὸ Ὁ πρὸ ὦ 
Ἑεεῖ. Ι 



2 -αὐθφνος ὈΒΡΙΠῚ 49 4),.8:»»- 1,27---,20 

ΠΌΡΟΥ ΠΟ ΠΩ 2.30 πο ὦν ΟΝ ΠΩΣ ὈΘΦΠ ὉΡΘ δΠῚ ἘΠΌΡΘΘΌ 1,27 
ἽΝ ΠΦΡῚ ΠΕΡ ΘΣ Δ) 15 522} ΟΝ ΠΝἫΩΞ ἸῚ ΠΒΘΟῚ ἸΌΠῸ ΠΝ ΘΘῚ 28 

ΔΔῸ ΓΔ ΠΝ 129 ὈΦΔΠ ὮΝ "8 ΠῪΤ 
ΕἸ Ὁ ΡΌΣΝῚ Ὁ Ὁ» ὉΒΝῚ ΠΝ ΠῚΠΛ ἼΣ9 ΠΙΔῚ ΠῚ ΝΠ 
ὍΝ ἼΔῚ ὝΦΗΣ ΠῚ Ὁ ΝΒῚ ΤΕἽΡΝ ἼΣΙΝῚ Ὑ ΛῪῚ Ὁ» ἽΝ ἽΝ 15. ὍΝ ὯΝ 2,5:.8 

ΕΝ ἼΣἼΘ ΠΕ ΝΈΦΕΙ 95 ὃν ὉΤΌΨΠ) 
ὙΤῚΘ ΣΕ ὈΥΤΉΘΣ «45. Ὁ «08 ὃΝ ἽΠΙΝ ὯΝ ΠΟῚΦ ἽΝ 13. ὍΝ ἼΘΝῚ 
ὈΠΌΝ ΠἼΘΝῚ ὈΠῸΝ ἸΠῚΝ ΠΟῚΣ ὯΝ «ἹΡῈ ἘΠ ΟΥΠῚ ὉῈΡ Ἢ» ΒΟΠΊΩΝΊ ΠΏΣ 13 
Ὁ ἸΡῊ ΠῸΠ Ἵ ΠΛ Ὁ ΣῚΠ ὩΝῚ ἸΌΝ ὯΝ ΠῸΠῚ ΠῚ ΟΝ ἼΘΝ Π9 

ιο ὩΣ Ἵ Ὁ ΎΠ ὉΝ ὉΠΟΊΣἼΔῚ ὉΠῸ ΠΣ δὲ ΟΝ 13. ΠΙΠΝῚ ΣὩΞΊΠΣ ΠῚ 22 
ΛΠ ὉΝ ὨΠΒΟῚ ΝῊ ὉΝ ὉΠ ἼΘ 2.0...) ΠῚΝ ὨΛΡΡ ΦΡΝῚ ἽΠΉΝ ὈΝΙΡΟῚ 
ἐ ΠῸΠ ἽἼΘ -Π}8» Ὁ ἸΣἼΤ)" ὈΝῚ ἸΡΌΦ. Ὡξ ὈΠῸΝ ἸΣΔῚ ΠΗ ΠἼΞ 1ΠῸΠ ΓΘ 3 5 
ὙΠ ΠῺ9 Ἵ ΠῚ ὃ ΤΌΝ Ο ΚΝ ὯΝ ΠΝ »ῸΦ ΟΝ 13 ΠΗΝῚ 
ΣΡ ΠΤ ὍΝ ΠΤ ἫΝ ΠΟΣῚ ΠΡ ΕἼ ΝΣ ὉΝ ΣΝ ΠΝ Ὁ5ΝῚ ΤῸ ΠῈΡ 

15 ὮΣΤ 7,3. ΔΠ5) ὙΠΕῚ ὯΔ ΠΩΊΏΞ ἐδ ΠῚ 80 ΠΠΊΝΣ ΠΣ ἽΒ ΕΣ ἼδΟ ΠΡ 
ΠΝΙΠ ΠΡΘΠ ΠΝ ΟΝ ὈἿῸΝ ΜΕΌΠ ὍΝ ΠΝ ἽΝ 15 ὍΝ ἼΘΝῪ 7 ΠΣ 2,κ 
13 ὉΝ ἼΘΝΗ τ ΠΡΌ Π ΠΝ ΟΝ Ὁ ὮΝ ΠΙΗΒΝῚ εὐ ἼΦ᾽ ΓΔ ὉΝ ἼΔῚ Ὁ) 3.2 
ἡφ5 5) ὙΝ ΠΣ ὉΝ ἼΣΝ ΠΝῚΠ ΠΌΌΠ ΠΝ ΘΠ ὙΡΘῚ ΝΠ ἼΣ ὈῚΝ 

ἘΡΊΠΟ ΦΦῚΘ Ὃ3 ὙΠΠῚ 
20 δὲ 5. ΠΝ 2 ΠῚ ὈΝ Σ᾽ ΓΔ ὍΝ ΝᾺ 9 ἽΝ 15. ὯΝ ἼΘΝΝ π4 

ΠΡ ῬΌΝ ὈΞῪ ΒΡ ὃ δῦ ΠΣ ΤῊΝ ἸΦ Ὁ ὙΔΞῚ ΠΡΟΣ ῬΌΝ ὮΡ δ᾽ 6 
ΕἼ ἸΡΌ᾽ ΠΌΠ ὙΤΠΟΣ ὈπῦΝ ΦΡῸΝ ὉΠ ν»ΌΦΠ Ὁ ἼΖΙ γ᾽ ΥἹΣΘῚ 
ν᾽ ΠῚ 59 Ὁ δ ν»ΌΦὉ ΣΝ ὉΣῈ Ὁ ὙΝ ΡΌΦΟ ἸΏΝ Ὁ ΝΖ ΠΩ] 
ἽΠΣΘ ΠΝῚ ὩΠῸΒ ΠΝ ὈΡΙΠ ἼΡ ΠΕ ἘΠ ΠῺΠ {ΠῸΠ 20 ΡῈ ΠΡΌ ῬΙΠ 

25 ὙΠ δ) ὩΠΛῚΝΣ ΝΠ ΝΌ ἽΠΒ ΠΣ ἽΒΌ ΡΠ ὙΟΦΘ ΠΣ ΠΟ ΡΠ 
ΤΌΝ ΙΝ ἼΣΝ ΣἹῚ Ὁ9 ΓΝ ἽΝ 13 Ν ἼΘΝῪ ἹΠῸΠ ΓΘ ΠῚ 5. ὉΠΌΒΌ 
ΠΘΝῚ ὈΠῸΝ ΓΞ ἼΌΡ 5 ὃδ πδλν ὉΝΝ ΜῈ ΝΥ ἸΚΡῸΌΝ ΤΙΝῚ 2253 ΠΡ τι 

ἐπι ὨΝῚ ἸΨΡΌΦ᾽ ΝΣ ΠῚ ΣΝ ΟΝ ΠῸ ὈΠῸΝ 
ΟΥΡῚ ΠἸΔΊΡΘΘ ΠῚ Ἴ29 ΦΙῚΣ 9.1 Κ»Ὲ δ) ΙΝ ῬΌΦΝΥ ΠῚ ὈΝΨΏῚ 13.12 

30 :ΥΔ ΣΡ ΟΡῚ ὮΠΘΣ9 ὈΒΊΝΠ ἿΡῚὺ ΛΝ δ᾽ ΠΝ ΠΡ ΠΡΠΠ ᾽8)5 
ὃς ΒἸΣΝῚ ΠΡῚΠ ὧν ΠῚ Ἣ ὙΠΕΡ ΠΌΠῚ -ῬἼῈ ὉΠΡΟῚ ὉΠΝΣ) ΠΥ 15.1.4 

ἘὨΣΙΠΣ ὈΘΨΌ ὈΘ᾽ ΠΡῚΝ ὩΣ ὩΨΝῚ ᾿Ἴ25 Ὑ 9 25 ὍΣ ΠΟΛΔΠ 

ωι 

Θι Δ ὦ 

“ὦ Οὃ . 

“Ὁ ὁ 

ὙΠΠΣ) ΠΡῸΣ ἽΝ 13 εἼΝὉ ΟΝ ΠΤ ὙΔῚ ΦΡΚΡ Ὁ Ὁ ΠΡΩΦ ΠΒΡῸ ὙΤῚ 17.16 
35 ΓΘ ΠῚ »9Ρ ἼΘΝΘ Ὁ ὈΠῚΝ ΠΠΙΠῚ ὩΙ ΒΘ ΠΡΟΦῚ δε Ἴ2᾽ ΠΙᾺ τ8 

ὙΓῸ ἸΘῪ ΛΊΘΟΣ ΡΠ ἸΏ ΠΡΦΆΤ ΣΎ »ϑγ ὙΠ ΠῚ 8.91. 
ΠΝ ΣΡ ΜΠ ΠΡΦΎΙ ἸΣΥΤΘῚ ἸΡ Χ ᾽ῸΘ ὩΣ ΝΆ »ΦῪΓ» ΓΙ Ὁ ΠΠΝῚ ΕΦΡΩΝ το 
ΔῈ ΠἸΦΖΘΘ ἼΓΟΣ ΠῚ» ΠΌΝῚ ὙΡῚΒΘ ΚῪΣ ΖΔ ἘΓΌΣΠ ἼΖὉ) ΠΝ ΠΗΝῚ 9 
ἸΘῚ ΠΡ ἼΦΖΙ ἈΟΠΡῚΣ ΤΙΣ ΜΟῚ ΓΘ ἸΏΝΌΠΣ ἸΣΎΤΙΣ Ὁ Ὁ ΠΛῸΝ ΝΠ 

--- -αιθα τς 

ἈΜΙΠ 3.5 ὃ Φ 35 ῬΙΠῚ ὯΩ ὉΡ 55, 4) . Ὡ,ρῦῦΡΘ ... ὈἿΣ ὟΝ 2. ὁ) 
[1 

ΝΞ 3. Ο) . Ἵ τῷ (ἡ . "Ὁ 6 (Ὁ . Κι ΠΙᾺ ὉΝ 3.1 (ὦ) 
[1 

»γδῪ Ο) . ἹΛΎΠΙΣ ὃν 18 ὦ) . ὈΦ ὈΞΦΝ ΠΌΠ ὙΙ Ὁ ὦ 



4,21--5.7 --αϑοονδὲ ὉΒΡΙΠ" 496)»8:».- 3 

4,51 ΓΠΝῚ «ἸῸΝ ἸΠΗΌΠΣ» ΚΌΠΒ ἐπ) ΡΜΌΠ ΤΟΣ ΦἸΠΎΠΙΠ 5. ΠΤ ΤΟΡῺΝ ὙΤῸ 
ἘΠΌΒΠ ἼΘΡ5) Πὸὶ 

43.22 ὈἸΡΕῚ ΣἽΠΊΝ ἽΣἼΝ ὉΣῚ ΠΡΡΩΠ ὉΝ ΒῈ ΡΝ ἼΘΝΝΝ ΠΊΠ᾽ Ἢ ἀρῶν ΠῚ] 
ἋΣ ὙΠ ὃ» ἘΝῚ ὍΝ ὍΣ99 ἽῸΡ ΠῚΠΛ Ἴ29 ὮΦ ΠΔΠῚ ΠΡΡΩΠ Ὁ ΝΒ ς 

24 ὍΒΠ δῷ ὍΝ ΘΝ ὮΝ ἜΝ ὉΔῚ ὉΡ ἼΘΙ ΠΥῚ 5 ΝΏΠῚ 15 ὃν ὉΒΝῚ 
πὸ ΝῺ ΟῚ ὮΠᾺ ἸΔΡΡΊΟΝΙ ὈΔῺΡ ὯΝ ἜΡΩΣ ΤΠ ἽΝ 15 ΠΛΝῚ ΕἼ ἼΣ 
26 ΓΔ Ὁ ΠῚ Φ Δ ὩΠῸ ΠῚ ΝΥ ΠΌΝΜΟῚ ἼΞΠ δ ῬΝΩῚΝ ἼΔΙΦΟΥ 1ΏΞΙΠΞ 
7 ΤΠ ΝΣ ἽΝ ΠΡ ὈΠῸΝ ΠΊΩΝ ΤῈ ΠΕ ΠΏΡΝ ἽΠῚΝ ὉΣΣῚ) ἹΠΌΠ τ 

ΣΠἼῸΠ ἼΘ ΠῚ 5. σ1πι ΟἼΤΙΠῚ ῬΌΦ᾽ ΡΝΌΨΙ τὸ 
4, δ» ΠῸΡ ΠΥΡΠῚ Ἴ2Ὲ0 ΠΡῚΝ ὉΠ ΓΒ 9 ΠΡ ΟἿΝ 13 ΠΠΝῚ 

4 ΓῸΠΟ ΠΟ "ΔΓΟῚ ΠΟ πῸν ΓΟΡΦῚ ΡΟῚ πὸ ΠΟΣῚ ὍΣΟ ΖΝ "ΠΠ)) 
3 2 ὙΡ ΠΡῚΝ ΚΠ) 3 ΓΩΠῸ Ἵ ΠΡ ΠΙΠΝῚ 1230 ΝΘ τὸν ὈΨῚ 
Δ ΠΝ » ΓΝ ὝΣΌΣ ΠΟΤῚ ΣΌΝ ἼΒ ΠΕ ΠῸΠῚ ὙΠ ΓΔ ἽἼΣ 

ἐΕ Ἴσλ ΓῺ 16 

4 ὉΔῚ ἼΒΌΘ "Ὁ Ἴ᾽ ΠΣ ἢΡ ΠΝ Πρ ΟΝΌΣΠ ΤΙΣ Ὅν Δ) ΠΙΝῚ 
π 9 ὯΔ᾽ ἼΒΌΣΥ ὨΝ ὉΦ ΠΝ 9 ΠΣ ὉΝῚ 9 ΠΝ ΝΠ Ὁ 52 ἢ ὋΝ 
6 ΤῺ Ὁ» ΠΩΣ ΠΝ ΠΝ ΠΟΘΟῚ επεε᾽ Δ 9 ΠΝ Ὁ ὈΨΦΗῚ ΦΡΉΌ. 
9 ΛᾺΠΣ ΠΟ Ὁ ὉΝ ΠΣ Ὁ ὯΝ ὯΝ) ὈΨΘΣ ΠΝ ΠΙᾺ ἨῺ ΠΝ ΠΝ «ΡΥ 

8.) ΤῸ» ἊΣ ΠῸΠῚ Ἐν ΓΗΞΟῚ ΠΟΣῚ ἽΝ ἼὯ ὉΠ ΣΟΥ ὍΣΟ ὉΝῚ τὸ 
9 ΘΠ » ΠΡ ΠΙΝῚ ΣὙΓΣΌ ὍΝ ἽΠΙ9 Ἢ ΤΊΣ ὉΝ' ΤΊΣ ἽΡΠΩ ΜΟῚ ὈΓῚΣΡ 
ὈΠῸΣ 9 ὈΠῚΝ ΣΝ. ἽΠΕ ᾿Ὁ53 ὈΠῚΝ “ΠῚ Ὁ ΘΝ ἸΠῚῚ ὈΥΦΊΡ. ΡΥ ὈΣΨΟῚ 

ν Οὗ ΝῚ ὙΠΣΝΟῚ ΟΞΝῊ Ὁν ὈΨΨΦΠῚ ΡΝ « ΤΙΣ Ὁ» 23} ΠῸΝ ΣΝ ὈΘΝῚ ἼΒΟΘ 
12 ΝΠ ΠΥΡῚ ὈΣΨΣ ΤΣ ἘΝ Ή ΤΡ Ἢ ΠΡΌ νὸ Ὁρῶ ὈΣΩΡ ῬῬΦὉ3 
ιι Ἵ» ΠΡὉ ἡ πῶσ ΠῚ ΠΣΖΌΣ ὨΘῚ ὩΣ ΠΡ ὈἽΝΠ ΠΣ 222 2ς 
13 ὮΠΝΝ ΣΝ ὯΝ ΝΌΘ ὈΌΠΡ ΠΝ ΝΕ 5 ΛΌΣΝΟ ΠῸ9 "ἼΘΝῚ ᾿ΠΌΦῊ ἢν 
14 ΤΌΣΝ δἢ ΠΡῪΘῚ ΠΌΞΣ ΠΗΘῸ Ὁ ὍΣ ΤΠ ΣΤΡ ἽΝ ΠΝ ἼΘΝΙ “Ὁ 
ἸῸ ῬΟΩΡΣ ΠΝ  ΤΠΣ ΠῚ ὍΝ ἼΘΙ 08 9 ὋΣ ΝἧἂῸ δ.) ΠῚΡ ἽΨΥ ΥῊ»0)Ὁ 
16 ὮΝ Ὁ) ΟΝ 12 ὋΝ ἸΘῪ ΤΌΠΟ ἸΟΠῸὺ ΠΣ ΠΌΨΙ ὈῚΝΠ νοῦ ΠΠΠ ὝῬΩΠ 
Δ ἸΌΘΟΣῚ ΠΣ ὨΘῚ ΠΝ Δ) ὉΡΙΦΌΣ ὈΠῸ 55) ὨΣΦΥΥΣ ὈΠῸ ΠΒΌ 30 

1 ἐ ὈΣΊΣΔ ἸΡΘΟῚ ὙΠΝῚ ΟΣ ἸΘΣΣῚ ὩΝΘῚ ὮΠῸ ΥΠ᾽ Ἰ»Ὸ9 
5. Ὁ» ΠΡ  ΓΌΠΡᾺ ὈΔΘΠ Ἵ»Γ ΠῚΠ ΔΤ Ἢ ΠΡ ἽΝ 13 ΠΗΝῚ 

2 Ὕὦ2Π ἫΝΣ ΠΣ ΦΌΠΡΌΠῚ ὉΡΦῸ ΙΝ Ἵ) ΓΠΡῸ ὭΡΙ Ὁ»Ὲὺ ἸΘΝῚ 
ΛΟ ΣΠΙ ΠΣ 3 Δ ΠῚ π ΠΝ ὝΣΌΠ Ὧ" ΠΕΌΣ ὙΠ ἽΠ3 

4.3 ΠΡῚ Ἣ» ὉΠ 7. 5)92 ὈΠῚΝ ΠΣ ΠΟΘ. ὈΡΌ ὈΦΣῸ ΠΠΡῸ :.Π|λ}} ΠῚ 3ς 
ἐπ᾽ ΓΔ ὅν ὃδ ᾽ν. ΟΝ ΠΝ ΠΟῪΥ ΨΗΠ Ἢ ὉΝ ὈΠῚΝ ΠΡΟΤῚ 

6.π Ἴ  ) 1 ΠΊΣ 1 91. ΣΡΠΊΣ 3ΌῚ ΠΠΌΣ ὩΣ ἼΠΓΣ ΟΣΥῚ ΠΝῚ ΠΤ ΟΝ ἼΩΝ ΠῸ 
ΡΟΣ Ὁ ΠΡΠΊΣΟ ΣΝ ΓΊΝΊΝΠ ἸῸ ΡΠ ΠΝῚ ὨΝΔΠ ἸῸ ΠΡ ὌΡΦΟ ΠΝ 

ἡ ὈΝΔΠ ἸῸ ὈΣΠῬΟΠΣ 1» ΠῚ ἽΝ ἼΝ ΠΡ Ἰ29 1ὉΠᾺ Ἰ25Π δ ἸΡΠῚ ἸΌΝΌ 

---- -«ἰθοϑς 

4 ὁ. ΠΝ 4κ ὦ ὁ Ὦϑ 20) ὁ 55.8.9. 0. ΡΣ 3.1: (ὦ 

ΓΝ 13 (9) . ἼΨΕ 4. (ἡ . ΩΝ 4.6 (Ὁ 

ΨῈ ΝΥΠ 4 0) . ὈΣΌΠΝ ΡΟΝ Δ ἽἼΠῚ ὦ) . ἈΠρὺ 5.2 (Ὁ 



4 -α θ,»Ὸ; ὈΝΡΙΠΝ 456)»8:»- 5,8-͵) 6 

ὈΝΔΠ ὌΒΦΟΣῚ ὉΔῸΝ δ ὌΣΦΟ ΠΝῚ ὈΓΣΣΠ ΝῸ ΡΠ. ὨΣΊ ὝΦΙ 5 
ΡΥ ὋΝ ὯΔ ΤΡ 527 ΠῚΠ ἽΝ ἼΌΝ ΠῸ 29 ΣΌΠ))ν.5. ὈΞΙΠΊΣΣΌ ΜΝ 8 
Ν ἪΝ ΠΝῚ ΔῊ Ὁ ἼΦ. ΠΝ Ἵ3 ἸΩΡΥ ΦὩΔΣΠ Ὁ ὈΌΡΦΡ ἼΣΙΠΞ 9 
ἸΦ5Μ ὈΩΣῚ ἼΖΙΣΞ ὨῺΣ ΘΝ ΓΊΣΝ 139 ὙΓΡΆ Ὁ5 1» Ἣν ἸἩΠῸΣ ΠΟ " 

ς ὮΝ ὍΝ ὙἹ 120 1ΠῚῚ Ὁ ἼΠΝΦ Ὁ5 ΠΡ ΠΡ ὈῸΣΦ 3 ὙΩΡΊ ὈΠΊΣΝ τι 
ὯΝ ὯΔ ὙΠΩΡΊΉ Ὁ52) ΤῊΡΦ Ὁ53 ΝΘ ΨῚΡΟ ΠΝ 1»} Ὁ ὉΝ ΠῚ ΣΝ 
ΡΥ ἸΔῚΘ᾽ Ἴ32 ὙΠ ΕΟῸΠΝ Ὁ ὉΝ ὈΔὺ Δ) ὈΊΠῚ δ) ΦἸΌΠᾺ ΠΣ» 12 
ὙΠ ΤῚΝ ΠῚ ὅ59 ΠῚ ὙΠΊΔ3Ὸ 158) ΣῪ) ΠΟΤῚ ἼΣΙΓΣ 195" 
Γ᾽ ὮΝ Ὁ ΨΥ ὙΘΙΣΠῚ ὉΒ ΔΙ ΠΣ, ΒΝ ΠΟΣῚ ΤΌΠΟΝ ΡΥ 13 

ιο ὍΝ ὮΝ ΠΟῪ ΠῚ ὭΣ 1Ὁ2 ἸῺΠ ΝΞ ΡΣ ἩΠῚ 4 
ἽΝ ὈΝ ΠΌΦΘῚ ἼΘΙ ΠΡΥ ΠΡ “ΠῚ  ὯὩ» Ὁ9 ΟὟ ὙΠΊΣ3Ό 
ΤῊ: ὩΝ ὙΣΣ ΓΒΠῸΠ ΠΙΠΘΠΣῚ ΠΌΠῚῚ ΝΔ ὩΌΡΦ Ἵ2 ἸὉΣΡᾺ ὙΠ ΣΌ 16 
ΠΟ ΠΕΡ Ὁ20 ΠΣ ΨΙΥ ὉΞῸΡ ΣΌΝ ὩΡῸῚ ΡΥ ΣΟ ΝΠ ὝΣΝ 59 ὈΨῸ 
ὉΝ ΤῺ ΝῺΝ 2ῪΠ Ἵ2 ὯΝ" ὉἽ) ἼΣ) ἼΣΟΥ ΠΡ ΠῚ" Ὁ» ὙΠΡΟΥ 17 

1 ὉΔῚ ΠῚ) 
ΝΩ)ΠῚ Ὁ πὶ ΚΝ ἼΒ ὩΨΦ ΟΝ 15 εἰΜ0 ὯΝ ΠΙΠ ἽΔῚ ὙΤῸ 6,2. 
ὈΣΥΤΟ ΠῚ ἽΝ ἽΝ ΠΡ ΠΣ ἽΝ ἼΣῚ ῬῬῸΦ ΝῊ ΥἽΠ ΠΔΘΜῚ ΣΌΣ ϑ ιν... 2 
ἩΩΣΣΥ ἘΞ. ἸΠἼΙΞΝῚ 2ἽΠ ὩΣ ΜΘ ὯΝ 7 ΠΊΝΔΟΥ ὈΡΒΝΟ ΓΉΡΩΣ 4 
ὈΞΠΊΝ») ἈΝ ΠΣ ὦ ΤΌΣΟΥ) ὉδὉ ὉΠ ΠΟΒΠῚ ὈΘΘΠ ΥἼΣ 5) ὨΞΊΠΩΪΘ π 

20 ἸΡῸ ΠΌΘΦῚῚ ΠΙΘΩΠῚ ΠΟΘ Σ ὈΣΡΠ ὈΞΊΣΦΖΊΘ Ὁ53 ΦὨΞ ΠΣ ΠΊΔΣ 6 
᾿ὨΣΨΡΌ ἸΠΘΣῚ ὮΞΘΠ ἸἩΡ 122) ΞΘ. ἸΠΣΥ ΛΞ) ὨΞΥΠΣΙΟ ἈΦ ἸΔῪΠ) 
ὮΝ5 Δ Ρ ὯΣ9 ΠΥ “ἼΡΟΡ' ἘΠῚ ΠΛ Ὁ 5 ὈΓΡῪΊ ὈΟΘΩΣ ὉΠ 851 8.7 
ΓΝ ἸΏ)» ϑιῺΦ Ἰ3) ΣΝ Ὁ) ΔΝ ΞΡ ΥΝ ΔΊΣ ὈΞΟΠΥ ΠῚ 9 
ἈΙΡῚ Ὅν» ὉΠΒ. ἸΘΡΟῚ ὨΓΥ. ΤΙΝ ΠῊΣΙΠ ὉΠ ΠΝῚ ΟΡΘ “ΡΠΛῊΠ ὉΞ9 

25 ὮΠ) ΠΣ» ἸΣΠΣῚ ὈδΠ ὉΝ δ ΠΣ ὍΝ Ὁ ἸΡῸΤῸ ἸΌΓΩΡΊῚΣ 99 Ἦν ἽὝΦΕ " 
ΣΠΝΊΣ ΠΡ 

ΠΊΣΩ Ὁ9 5» ΠΝ ἼΔΕΙ 53 ΡΡῪ ἼΒ92 ΠΞΠ ΠῚΠΝ ΣΝ ἫΝ Π9 1 
ἽἼΠΣ ὩΥΡΙΠ ΠῚΘ᾽ ΔῚΣ ΡΥΠῚΠ 8) ἼΞἼΞῚ ὩΡῚῸ3 218 ὍΝ ὉΝῪῊ ΠῺ ι2 
ὈΣΟΠ ΠΣ ΠῚ ὍΝ Ὁ ΦΡῊ 12 ἼΣΠ 9) ΛΊΘΟΣ ΣΡ Ὕ)Π7,.λ» ῚΒ᾽ 13 

30 ΠΠΠῚ ὈΣἽΠΠ ὉΝῚ Ὁ23 ΠΟῪ ΠΡῺ) 9 Ὅ»» ὈΠΙΊΠΣΙ ΠΊΣΒΌ ὈΣΘῚΡ ἼΠΩ 
ΣὨΠ.9) Ὁ20 ΠῚ ΠῚ ὉΦ ὯὮΓΣ) ΣΝ ΡΟ ΠΡῸ» ΠΝ 59 ὨΠΕῚ ὈΡῪ ΥΡ Ὁ9 
55 ΠΡΟΣ ΘΟ ΠΌΨΌῚ ΠΟ ΠΝ ΠΣ ὉΠ ὙἹ ΠΝ ὙΔΘΣῚ 14 

ἘΠ ὮΝ Ὁ ἸΡΤΥ ὨΣΊ 
ΓΟΊΝΟ ΠῚ ἽΝ ἼΩΝ ΠῸ ὈῚΝ 13 ΠΗΝῚ Ν᾽ ὯΝ ΠῚΠΛ ὙΣῚ ὙΤῊ 7,1. 
ΘΡΥΣΥ ὙὮΡ ὙΠ ΠῸΡ ΤΥ ΝΙΠ ΠΊΒΣΘ ΟΡ ΔῊΝ Ὁ» ΥΡΙ͂ ΒΔ “2. Υγὺ ὑπ᾽ 3 
Ὁ» Ὁ ΟΠ Νολ ΕἸΛΊΏΡΊΩ ὃ9 ΠΝ Ὁ ΠΣ ὙΞΥΙΣ ὙΠΌΡΦῚ 3 ἘΝ 4 
ὮΝ 5. ΠΡ ὙΠ ἸΘΩΣ ὙΠΊΡΙΗΥ ἸΒῈ Ὑ ὙΞΥΙ Ὁ ῸΠΝ ΜὉῚ 

ὉΠ 
ΥΥΙ͂ ὙΡΠ ΜΔ ΝᾺ ΥΡ 1ΠῊ2 ΠΏΠ ΠΡῪ ΠΡ ΠΡῪ ΠῚ ΣΝ ἼΝ ΠῸ 6.1 

----- «190 Ὁ 

ωϊ 3 

ὈΞΠΠΣ ὈΠῚΝ ΠΝ ἽΝ ὁ ὁ ὩΡῚΠ 6) . ὩἸῚ ΠΡ ὩΝ 5,0.) «ὁ Μὸ 5,72 (.) 
4 

ἩΠΠδὴ 4... ὈΠῸΣ) δὴ ὉΚῪσ᾽ 5 ΓῺ ΠΕ ἜΣ 6 Ὁ ὁ. Ἰϑὺ τ.) 
2 

ἽΚΟΣΠΙ τς () . ἈΨῚ τὸ ὦ) . Ὃ ΒΚ Ωω . ὝΨΗ 6.9 0) 
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7,} Ὧλν ΝΥ Δ ΠΡΠ ΝᾺ ΝΠ 2. Ὑ}»» ΠΎΒΣΠ ΤΙΝᾺ ΤῸΝ ΠῚ ΤῸ 
ΑἸ ὨΥΥΆΠ ὃν» ΠΟΤ 

11 ΠΡ ὮΡ ὈΠῚ 1]} 1 ΠῚΡ ΠΕΌΠ ΥΝ ΤΊΡΕΠ ΠΡΝΒ ΟΝ ΠΤ ὈΥΥ ΠΩ 
ἐν εντν εν ἐν τον εἰ 

12 Ὁ9 9. ἸἽΠ Ὁ 3 ΝΠ ὃΝ ῸΒΠῚ ποῦν ὉΝ ΠΥΡῚ ὮΝ ὙΠ ΓΡΠ ΝᾺ 
13 ἸΏΝ ἸΣ ΘΝ βοΠΝ ΟΣ ἬΝ) 2120) δῇ ἼΦΘΟΠ ὉΝ ἼΒΙ 5 :ΠΛῚΘΠ 

ἐορηγκν δ 
14 ΠῚΊΌΠ 9. Ὁ» ΟΥ̓ΝΊ 5. ΠΌΠΟΟΣ ἽΠ ΓΝῚ ΦΘΠ ΦΣ5ΠῚ ΡΠ ΨΡΩ 
Ὁ ἢ ὩΚ)Ὺ ὙΣ3 ὝΦΕΙ ΠῚΘ ΣΙ ΠῚ. ὙΦ. ΠΏ ΡΤ ὙΔῚΠῚ ΥἹΠ2 ὩΎΤῚ 
τό ΕἸ) ΦῸΣ ΠΛΊΌΠ 59 ΠΛΉΝ Ὁ) ὈΥΥΊΠ 3)» ἩΥΤῚ ΓΒ ἸΒΟΒῚ 155) 

18.1) )) ΤΊΝ᾽. ὈΠῚΝΣ ΠΠΘΘῚ ὨΡ ΥΠῚ Ὁ Ὁ ΠΏΣΌΠ ὨΝΦῚ2 291] ΠΡ ΒῚΣ ὈΥΤΙ͂ Ὁ5 
19 ΠΤ ΠῚ) ὨΣΠῊ ἸΝΡΦΥ ΠΊΣΊΠᾺ ὩΒΌΣ ἘΠΠῚΡ ὈΠΣΝῪ 521] ΠΦῚΔ ὯΔ Ὁ9 

ΝῸ ὨΠΨΟῚ ἸΝὩΥ κῦ ὈΣΒ) ΠῚ ΠΡ ὉΝ ΒΤ 55.» δῦ ὨΣΠῸῚ ὨΒΌΣ 
5 ὈΣΤΝ ΡΣ» ΠΟΣΊ ὉΣΝῚ ΠΡ ἸΝΔΟ ὙῈ» ΘΣῚ ἘΠῚ ὈΣ} ΟἸΦΖΘΘ 5. ἸΝῺ") 
21 δ Ὁ ὙΠ παν ΨΥ ἸῺ ὨΝΉ ὍΔ ὈΠΠΟῚ ΠΤ ΠῸ ὉΠΠΣ 15 ΨΡ 2 ἸΣΡ 

13.22 1 9 ΠῚ ὈΒΡ ΠᾺ ἸΝΦῚ ὉἿΒΣ ΠΝ ἸΟΝΠῚ ὉΠ ὋΒ ἸΠΞΌΠΙ 20 ΠῚ 
244 ὉΠῚΠΣ ΠΝ ἸΖ Ὁ) ΨῬῚ ΝΒΙῚ ΤΌΘΠ ΠΝ ὙΨΠῚ ὈΘΘῚ ῬΡΘΦῸ ΠΡΌ ὙΠ 

ΠΣ ΡΟ ἸΣ 21 “1 2 ἸΠΣΟΤῚ 
26.π0 ΠΥ. ΠΡΟΣ ϑν ΠΡΌΣΙΥ ΊΔΠ ΠῚ ὃ» ΤῊ 1. ΟἸ ἸΦΡΩΙ ΝΒ ΠῚΡΡ 

2) ΦᾺΣ δ 5). 8» ΣΡ ΠΡ ἸΠΣῸ ἼΩΝΗ ΠῪΠῚ ΔῊ ΔΛ2)᾽ ὉΠ ἸΦΡΩῚ 
ἸΡῚ) ὮΌΒΦΣΝ ὈΓΌΡΣΘΩῚ ὩΠΝ ΠΕΣ ὨΞΎ» ΠΟΤῚ ΥΝΠ ὉΡ ὙῊΛ ΠΡῸ 

ΠΡ ὉΝ Ὁ 

8,.κ ΠῚ ΡΙῚ 3 20) ὋΝ ΦῚΠ ΠΌΠ. 3 πὶ πὰ Ὑπὸ 
ἃ ΟΝ ΠΗ ΠΙΘῚ ΠῸΠῚ ΠΝῚΝῚ ΠῚΠΡ'Ἢ ΟΝ Ὃ ὩΣ ὯΡ ὉΒΕῚ ὯΒ0 ὯΔ)" 
3 ΠΌΩΝ τ ΌΣΤΙΠ γ}5 ΔΝ» ΠΝ Ω9 ΠΌΡΟΥ ΓΟ. ΠΕ ἽΘΥ “ΒΟΟΣ ΛΠ ΠΕ ΘΟ 
ἫΝ ΝΩΠῚ ὉΠ 13] ΝΠ 8 ΠῚ ὯΝ ΝΠ) ὉΝῚ ΠΣ ὉΠΡῸῚ Ὁ ΠΣ Π΄ 

ὮΦ ὝΦΙΣ ΠΟΟΣ ΠΟΘΙ ΟὨΒΙ Ἵν» δι ΠΡ ὃδ ὈΤΤΌΝ ΠΝ ΠΟΥ 
4 ῬΝῚ ΣΝ ΠΕῚΘ9 ὉΝ Σ᾽ ὙΠΌΝ ἫΣ9 ὮΦ ΠΟΤῚ ἐΦΡΡΏΠ ΠΡΣΡΙῚ Ὁ6Ὸ ΔΖ 

[ΠῚ ο 

5 

[] ο 

5 

ΠΡ 30 

πὶ ΠΣ ΠΟῚΌΣ ΤΥ Ὁ ἘΦΜῚ ΠΟΌΣ ὙΥΤ Ἴ ΝΣ ΝΟ ΟΝ 12. ὯΝ ἼΩΝ 
6 ΠΏΣ ΠΕΡῚ ἽΝ 13 ὯΝ ἽΝ ΠΝ33 ΠΙΠ ΠΗΣΡΙ͂ Ὁ5Ὁ ΠΩ Ὁ ΠΌΣΟ 
ΟΡ ΟΣΡΠῚ πὸ Δ ὈΝῚἢ᾽ ΠὩ ΣΝ ΠΣ» ΠΊΏΤΡ ΟΥΣΡ ὨΝΠ Ὁ 
ΠΝ ἽΣΠΠ ΠΡ ΝΣ Ν ΝΕ ΠῚ) ΓΙΊΏΡ ΠΣ ΔἸΙΠ ἪΡ ὙΨΡΟ 

: ΠΡ “ΠῚ ὙΡ2 ἽΛΠΝΝΙ ὝΡΩ δὲ ἽΠΠ ὨῚΝ 18 δ ἼΘΝΝ ΕὙΡΩ ἽΝ ὙἹ ΠῚ 35 
νο ἐπ ΝῚ Πὴὸ ὈΔ ὉΠ ἼΝ ΓΙΝῪΠ ΓΙΏΙΏΠ ΠΝ ΠῚ ΝᾺ δ ἽΝ ΕἼΠΝ 

ΝῊΦ᾽ ΠΣ Ὅλ Ὁ ὍΣ ΦΡΡΦ ὧθρ ΠΌΠΣῚ ΟῚ ΠΣ Ὁ ΠῸΠῚ ΠΡῚΝ] 
ει ἸΒ 18 ἸΠΙΝῚ ὉΝῊΝ ΠΛ ὉΡΙ ΣΝ ὈΨΩΨΥ 220 230 ὙΡΙ͂ Ὁ») ΠΡΌ 

-- ρβοοξε 

5 ΠΝ Ἴ»)» ΤΡ ὙΞΥ9 ὙΠΟΡΟῚ 3 ἜΚ 2 ΤΡ ΔῸΠ ἼΒΡΗ ΔΡΌ ΠᾺΡ γ.8 ὦ) 
ὨΠΡῚΝ ἸΝΠῸ ἼΣΩΣ ὙΠΊΏΡΙΝ ΡΝ 1» ἼΞΥ19 ΣΌΠΕ ΒΌΛ ὉΠ ΜΟΛ ΟΊ. 9 

εὔϑιον ΣῊΣΝ ὯΝ 2 

ΡΊΆΥΠΠΌΡ 2 Ὁ δ} κῦ ΠΣΌΣ 9 δ ἷπ Ὁ 209 

ὉΝ 8. (Ὁ) θΆΜΗΝ Ἴ8Π 47 (ὃ) 
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ἼΘΙ 1ΠῸΡ ΠΡ ὮΝ ἽὝΨΙΥ ΥἹΣ ἸΠΊΘΡΟ ΨΥ ὈΠΘΌΟ ὈΥΊΌΡ ὨΞῚΠΣ ΡΨ 8,12 
Ὁ ἸΌΘΘ ὙΠ. ΣῈ ἼΣΠΣ ὈΔἊ ὈΝ᾽ ΓΔ ΡῚ ΖΝ ὈῚΝ 15. ΓΝ] ὍΝ 
ΠΣ Π ΔΣ ὙΡ Ν ΟΝῪ ὩΊΝΠ ΠΝ ΠΤ 21} ΠΝ ΠῚ ΠΤ ΥῈ ΦΩΝ 
ὃς ἫΝ ΠῚ ΠὩ ΟΣ ΠΠῸ δ᾽ ὯΝ ΝᾺΝ ᾿ὈΘ ΠῸΠ ΣΝ ΠΥΡῚ) ΠΊΏΨΊΗ 

ς ἽΝ 5. ΝΠ ὍΝ ἸΘῪ ΣΠΘΠΠ ΠΝ ΠΊΣΣ ΠΊΣ᾽ ὈΥΣΣΠ ὈΔΦ ΠΣ ΠΣΒΣΠ 
ΓΘΣΒΠ ΠῚ ΠΣ ἫΠ Ν᾽ ὮΝ ΜΝΔῪ ἘΠΌΝῸ ΠΥ ΓΙΣΡΣ ΠΗ ΣΙΣΓ 
ὈΠΊΝ ΟΝ ΠΟΘΠῚ ὈΥΣΨ9 ΠΕΙΘΟΙ͂ 02] ὈΞΊΝΠ 7} ΠῚ ὈΘΝῚ ΠῸΡ ΠῚ 

ΣΟ ΠΟῚΡ ὈΠΊΠΓΦΌ ΠῸΠῚ ΠΟῪ ὨΠΒῚ ΣΤ Ὁ5Ὺ ὮΝ 
ὝΦ. ΠΙΒΡΊΙΏΠ ΠΝ ΠΙΦΡῸ ΤῊ ΓΛ ΡΟ ΟἽΝ 15 ΠΛῊΝ ὯΝ ἼΩΝ 

ιο δὲ ΠΤΎΡΙΠ ΠΝ ΟΥΣ Ὀ2ΠῚ ΌΨΟΠ ἸΣΨῚ ὈΘΠ ΥἽΜΠ ΠΝ ΝΟ Ὁ. ΠΡ ΖΚ 
ΟΥῚ ἪΡ ΟΝ ἸΝΦῚ ὉὉΠΝ ΜΟΥ Ψ ΟΠῚ Νῦ ΠΌΠΣ ΠΡ ὯΝ ΝΥ ἐῸΝ 

ΣΏΠΙΝ »ΌΣΝ 55) 
ΤΣ ἸΠΠΣΌ 5 ΧῈ) ὙΠ ΠΟΤ Ἰ ὍΜΟ ὉΥῚΣ Ὁ ὉΪΝΘ ΜῊΡῚ 
ἜΡΌ 9 Ὁ) ΠΟῚΌΣ ΠΡ ΣΝ ἸΝΠ Ὑ ΤΥ ΝΒ ὈΌΣΝ ΠΣ ΠΣ 

τις ΠΩ ΥΝ ΥἹΌΣ ἸΝῺ ΠΩΣ ἼΒΕΠ ΠΌΡΙ ὉΣῚΣ 239 ὈΞΊΠΣ ἽΠΗ ΣῪ ΥἹῺ 
ἸΠΒΌ Ὁ ὉΠ ΠΗ ἼΣΗ ΡΣΥΘΠ Ὁ»Ὸ ΠΡ) ὈΝΝῪΣΛ ὙΠΝ ἼΣΞΊ ΤΠΟΤΩΣ 
ΣΡ μοῦ πΡ ἸΟῪ ΣἸΠΘΣ ἼΒΌΠ ΠΌΡ ἼΦΝ ὉΣΊΩΣ 39 ΝΠ ΟΝ ΕΠ ΠἸΡῚ ΠῺΣ 
ΠΛΣΝΊΏΠ 9. Ὁ» ὈΨΡΟΝΟΠῚ ὈΥΤΝΣΠ ὈΣΣΝΠ ΠΊΠΝΟ Ὁ» ἸῺ ΠΠΠῚ ΔΎ ἽΠΠΩ 
ὨΣΟΣ ὈἿΠΠ ϑοδδα Ἰ9ΠῚ ἸΥΣ ὙῸ ΥΩ ΝᾺ ἫΝ ΠΌΝΟΥ ἸΠΘΊΣΣ ΠΣ») Π 

22 ὯΝ ΦῈ ὕ59 ὕ»ὺ) ΠΥΦΟΣ ἸΣΠ ὉΔΟῚ ΒῚ ΠΟΣῚ ὝΠῚ ἸρῚ εὐ ΌΠῚ ὉΜῚ 
ἸΠὩΠ ὍΔ ἼΦΝ ὈΣΡΙΠ ὈΔΣΜΩ ΠῚ ΠῚ ὙΨΊΡΟΟΙΥ ἸΖΆΠ Ὁ ἸῈΠ γὺν 
ΕὝΡΩ ἸΩΠῚ ΤΡΊΝΣ ὈΔΌΠ ΠΊΣ ΠΗ ΠΗ ἸΝΟΟῚ ΠῺΣ ΤΣ ἸΝΌΟ ὉΣΤῸΝ ἼΩΝῚ 
ΓΥΙΦΌΣ Σ᾽ ΣΝ ΤΣ ἼΘΝΊ ῬΧΙΝῚ ὍΝ Ὁ» ΠΌΒΝῚ δι αῦΣ δ 9)" ὈΓΊΞΙΙΣ ὙΤῊ 
ΓΒ ἸΡ ὍΝ ἼΘΝῪ ὈΟΥΥ Ὁ» ἽΠΟΠ ΠῈΣ ἼΣΡΨΣ Ν᾽ ΠΥνιϑ «ὃ» ΤΣ ΠΤΝ 

25 ΩΝ Ὁ ΠΡΌ ΠΝΟῸ ὙΡΠῚ Ὁ ὙΠ ΜΟΘΠῚ ἼΝΘ ἼΝΌΣ ΟΥΊ. ΤῊ. ὈΝΝῪ" 
ὈΞῪ ὉΌΠ ΜΟΥ Ψ ὈΠῚ δ ΣΝ ὉΔῚ ἘΠΕῚ ΠῊΠὺ ΛΒ ΝΠ ΠΝ ΠΡ 2» 
ἽΝ ὩΙ Δ ΨΌ ΌΠΩΣ ΠΌΡΠ ΣΝ ὉΠΠ2Π 20 ΨῊΠ ΠΟΤῚ ΕΒΓ ὈΣΝ 

ΣΓΣ ὝΦΝ9 τῶν 
ΡΥ ΠῚ ΜΝ 2529 ΠΣ ὉΝ ΝᾺ ΓὨΣΙΣΠ ὕϑῦ ΧῸῊΠ ὍΝ ἼΘΝ" 

39 ὈΣΣΠΙ ἐο Ὁ ΝΕῚ ὙΠ Ὁ» ΡΝ ΣῊ. ΠΟ ΜΝ ΤΠ) ἼΒΠ ΝΡΌῚ 
9 ΟὟ ΠΣ ἜΠΠ ΠΝ ΝΟ Ὠ»Πὶ ΧῈΠΊ ΦΡῸ5 ΠῺΣ ΓΘ ὨΠΟΡ 
ΓΝ ΠΝ ἜΠΠῚ »Ἱ ΠῈΣ ΠΣΠ ΜΟΘῚ ΓΩΠῚ ἸΠΌΘ Ὁ ΦΡΩΥΘΠ ὉΡ»Ὸ ΠῚΠ' 
τ ὉΝ ΟΡ. ΠΟΝῊΠ ὌΠΠ Ἵ» »Ὸ) ὈΝΣΞΠ Ὁ29 ΟἿΡΥ ΠΡ ἼΣ9 1 
ἡ λ0) ΠΊΣΩ δ ΠΡ ὮΝ ὈΠΩΠ 20 ΨΧΨῈΠ ΠΕ ἸΠΝΣΣ ὙΤῚ ΕἸΣῚ 
ΧὨ Σ ΠΣ ὯΝ ΝΠ δὲ ΥΤ ΠΝ ΦΟΠΌΣ ΣἸΘΊΝΠ ΣΝ ἼΌΡ ΝῊ 

ΧΗΣ) ΠῚ 
ὙΠ 25. ὍΝ ἽΠΝ ἸΒῚΝ ὈΣΥΘΠΣ ΥΝ ὈΣΒῚΝ ΠΡΦΣ ΠΟΤῚ ΠΝ 
ΓΙΘῚ ὈΣΤ ἼΘῚ ΕΣ ἸΣΝ ΥΡΘ ὈΣΒΊΝΠ ΠΕΡΙ ἽΠΝ 2... ΝΣ ἽΠΝ ἸδῚΝῚ 

3 ω«ι 

1 

14 

ἸῸ 

16 

17 

ΘΆ 

ΦΦ..ι 00 ὦ 

.. 

-----οἰαξθο δ ὃ 

55 δ (ὃ) . ΚΣ 7 (Ὁ) . ὈΥΨΥ ἼΠΣ . Σ᾽. 9.4. (ὦ) 
φ 

᾿ΌΣΡ ΠΙΚῚΣ ΜῈ5 ΠΙΘῚ ΠΩΣ ὙΒῸ 1255 ὈΝ22Π ὉΜῸῪ ὃν ΨΚ ὙῬῬΙ Ὁ). ΠΩΣ ΠΙΚΝῚ τοκ 
Φ 

ὈΞΥ 5 ΠΟΘ ὁ 55πΠ|͵0ὉὉ ὁ ὈΝΣΙ Πσ 67) «ςΚ..»ϑσ ἼὍΚῚ ε 

() 

Ο 
Φ 

᾿ΏΣΒΣ5 ΠῚ ὈῚΝ Ἢ ΠΩΣ ὈΠῸΝ ΚῸ}ΔῸ) 94. ὨΝΠ ΨῈ0 ὉΠ Ν 5} ΜΨῪ 7. ὦ) 



10,11-τ1,21 -αἰθ.» 06 ὉΚΡΊΠΝ 494)» 8:»- 7 

ΙΟ,τι ὈΣΤΨΩἽἼ ΠΡΩ ΝΣ ΟΝ ὈΠΘΟΣ ΕἸΒΊΝΠ ὙΠ ἸΒΊΝΠ ΠΤ ἼΣΗΣ. ὈΓΨΣΊΝ) ΦΠΝ 
«ΣΏΓΟΣ Ἰ30) δἰ 250) ἸΥΥΊΝ ΘΕΟῚ ΠῸΒ᾽ ὝΦΖΕ ὈΥΡΌΣΙ 5 ὩΠΟΣ 138) δ 125) 

13.12 κῶν ΝᾺ Δ ΜῊ ὉΠ ὈΣΒΊΝΟ ΕΤΌΠΡΒ ΝΘ 230 Ὁ Ὁ βΌΓ᾽ ΤΊ ὈΓΚΥΞΔῚ 
16 ὉΨῸ ὈΥ ὨΤῸΣ ΠΝ ὨΔΩΥΩΠ ΠΗ. ὈΌΣΣ ὈΔΡΊΝΠ 129) ὈΛΔΥΩΠ Π953) 
17 ΓΏΠΙΝ ἸΔΥΎ ὨΘΥΊΙ ΥἹΌΝ ΟἿΌΝ. τΟΝΝΌ ὉΠ ὍΔ ὈΦΟΊΜΠ Ἰ38᾽ δ γ1Π 

19.18 ΠΣ ὈΔΥῸΠ ἸΝΘ ΦΌΔΥ ΘΠ Ὁ» ἼΔΡὋἪῚ ΠΩΣ ἸΠΒῸ Ὁ)Ὸ ΣΤΥ ἼΣ9. ΝῊ 
ΓᾺ ὙΦ ΠΠΡ ΦΊΘΡἽ ὈΠΘ. ὈΣΒΊΝΠΙ ὈΠΗ͂Σ 3} ΝΠ ἸῸ ἸΒΥΘῚ ὈΠΒΩ9 

ἐΟΡΟΟ ὈΠῸΝ ὉΝῪ ὙΠῸΝ ὙΣ9Ὶ ΘΙ ΠῚΠ) 
5 ὈΣΙ Ὁ »ῈΝΙ 9 ὙΠῸ ὉΝῪΣΥ ὙῸΝ ΠΠῚ ὙΝῚῪ ΣΝ ΓΡΠΠ ΝῊ 
δι ὉΠ.) ΠΠῚ ὈἿΝ ΤΣ ΓΘ ἽΠΝΌ ὉΘΒ25 5 ἽΠΝΟ ὍΔ ἸΠΡΦ ΝΣ 1ΠῈΠ 
2 ὋΝ ὉΝ ΣῈ ὈΠΙΝῚ 925 Ὑ) ὃ» ῬΝῚ ἼΝ ὈΣῈΠ ΠΌΠ ὉΠῸΒ ΠΙΘῚῚ 

425) ἸῺ 
ΤΙῊ ΠΟῚΡ ΠΝΙΒΠ ἸΘῚΡΙ ΠῚ ΠῚ ὍΣ ὟΝ ΤΝ ΝΕΠῚ ΠῚ ὙΣ ΝΠ] 

ΠΝ ἪΡ 3. ΠΝ ΠΣ ὈΞΊΩΣ ΠΝ ΘῈΣ ΠΟΤῚ Ὁ» ΨΙ͂ ΠΡ. ΠῸΠῚ 
2 ἢ ὈΞΩΠΠ ὈΥΦΌΝΠ ΠῸΝ ΟἽΝ 13. ὯΝ ΝΗ 1ὉΣΠ Φ ἸΠῸΣ 13. ἸἩΠῚῸΣΡ 
3 ὉΠΟΝῚ ὙΌΣ ΜῊ ὈΡΣ ΠῸΞ 2ΓΩ δϑ ὈΣΩΝΠ ἘΠΝῚΠ ὙΡ3 »ῈΤΥΡ ὈΌΨΡΥΤΙ 

πᾷ ὋΝ ὍΝ ΝῊ ΠῚ ΠΥῚ ὧν ΒΠῚ ΣΟῚΝ 13 Μ2)Π ὉΠ Ν23Π 150 ΣὙΣΣΠ 
6 ὨΠΙΔΥ ἘΠΤΡῚ ὉΝ ὈΞΠῚΥῚ ΠΊΡΟΣ Κ᾽ ΠΙᾺ ὩΓΩΝ 19 ΠῚ ἫΝ ΠῸ 
) ΞΟΠ ΠῚ ἽΝ ἫΝ ΠΡ 199 ὉΠ ΣΓΝῚΠ ὨΠΝΘΟῚ ΠΝῚΠ ὙΡΩ ὉΠ 
8 ὈΠΝῪ ΞὙ] ΗἸΡῚΠ δ βγ4ν ὈΞΠΣῚ ὙΌΠ ΠῚ ὝΦΖΩΠ ΠῸΠ ΠΙΘῚΠΣ ΠΟ ΖΝ 
9 Δ ὨΣΠΝ ἩΠΟῚ ΠΟΘ ὈΣΠΝ ἸΝΣῚΠῚ ΣΠῚΠΛ ἽΝ ὉΝΔ ὈΣῸΡ ἐὩΝ ὙΠ 
ν ὨΠΡ ΤΊ ὉΞΙΝ ὈΙΟΣΝ ὈΝΊΖ᾽ 512) Ὁ ΙΒ. ΣΎΙΣ ΘΒ Ὧ53 ῬΩΡΥ Ὁ] 

11 5122) Ὅν ἼΣ. ΤΠΙΞΊΣΞ ΠῚ Ὁ ὩΓΝῚ ὙΌΣ 29 ΣΠΠ κῦ ῊῪΠ {ΠῚ ΠΡ ὉΝ Ὁ 
12 δῦ ὌΒΘῚ ὈΠΞΣΠ Ὁ ΠΣ ὝΣΗ ΠῚ ὮΝ Ὁ ὈΠΡῚῊ ΏΞΩΝ ὈΡΩ͂Ν ΕἼ)" 
13 ΠῺΣ 12 ἩΠῸΘΒΥ Σ2ΠΡ ὙΤῚ ἸΌΓΩΝΡ ΞΔ 5Ὸ ὙΦ ὈΝ)Π ὌΡΒΦΟΞΙ ὉΠ 

ὮΝ πῦν ΠΝ πῦ9 ΠῚ ΟΝ ΠΠΝ ἼΩΝ ΟΥ ΟΡ ΡΝ δ Ὁ» ὉΒΕῚ ΠΟ 
ΝῊ ΠΝ 

γ6.14. δι" 5 ΓΔ Ὁ5Ὶ ἼΠ2 59 ὉΣΝ «ΟὙΤΙΝ ἽΝ 15. ΜΝ ΟΝ ΠῊΠῚ ἼΔῚ ὙΤῸ 
ἐπ ΝΠ ΠΡ κ Ὧ5. ΓΤ ὉΡῸ ἸΡΓΚῚ ὈΣΦΥΥ Ὡ᾽ ὉΠ ΥἹΌΝ ἼΦΖΙ᾽ οἈδ9 

ι6 ὙΠΝῚ ΓΊΣΊΝΒ ὈΛΊΣ ΘΠ 9) ὮΝῺ3 ὈΠΡΙΤΥΙ Ὁ ΠῚΠῚ ΟΝ ἼΝ ΠῸ ἼΩΝ 159 
17 ᾿ΠΒΌΜῚ ΘῸΣΠ ἸῸ ὉΦΠΠΝ ἸΠΣΞΡῚ ΔῈ ῸΣ ἸΝ8 ΣΝ ΠΊΣΩ ὈΡῸ ΡΟΣ πὴ 
18 ἸΝΔῚ ἐΝ᾽ ΠΟῚΝ ΠΝ ὈΦΡῸ ΠῚ ὯΠᾺ ὈΦΠΊΒΦΡ ΣΝ ΠΙΣΊΝΠ ἸῸ ὈΡΩ͂Ν 
19 4» 30 ὈΠῸ ΠΠΣῚ ΠΟ ΣΡΠΊΡΊΏ 9 ΠΝῚ ΠΡῸΣ 59 ὮΝ ΥὙΌΠῚ ΠΟ 

ΕἼΣ 29 ὉΠῸὺ ἩΠΩῚ ὈὝΣΣΘ ἸΣΝΠ 20 ὙΠῸΠῚ ὨΘΔῚῪΡΩ ἸΡΕ ΠΙΦῚΠ ΠῚ 
9 ὮΠ᾽ ΠΝ ὉΝῚ ὉΡὉ 5 ΠῚ ὈΠΝ ἸΣΡΥ ΥἼδν ὌΡΣΘ ΠΙΝῚ Ἰϑῦν ὮΡΠΣ Ἰ»Ὸ9 
41 ὯΝ) ΠΣ ὈΖΕῚΏ ὈΞῪ ὭΠ 30 ὉΠ ΊΣΡΠῚ ὈΓΡΣΡΦ ΦὙΙΝ ΓΡΟΝῚ ΤΟΝ Ὁ 

ἘΣ ἽΝ 

---- --αἰθοέν δὲ 

ὈΠΌΒΙΝ (Ὁ) Φ ὈΝ5ΊΝ ΠῚ ὮΠ 25) (8) . ὈἼ5 95} ΙΟ,12 (6) 
4 

ΨΔῪΗ ΠΝ Ὁ ὙΟΘΠῚ ὈἽΝ 5 ὩΣ Ὁ ΒῚ ΣΥ2Π Ὁ ἽΠΕΚΠ Ὁ ἽΠΚΟ ὈΩ ΠΡ ἽἼΚῚ 1τ4 (ὃ) 
ΕΣ Ἴ329 ὙΠ.) ΝΚῚ ὝΦΝ ΓΤ ΜΛ ὈΛΒΥΣΣ Ἠ ΣἼ5 Ὁ Ὁ (Ὁ) 

Φ 

ὈΣΗΕἼΘ 2:2. 0) . ΠΡῚΝ :ἰ (η) . ὉΠ5 ΠΡΠΠ ΠῚ 5 17 (0 
Φ 

ΤῊΣ ΣἽΚ ἽΝ ΠῸ ἽΝ 129. 170) . ἈΝῚ ἃ) . ὙΠΕᾺ τσ ὦ 

5 

20 

35 



8 -ηϑ»ος ὉΚΡΊΠΝ 494)»8:»»- 11,22---13.2 

ἬΣΘ᾽ ὨΠΌΣ ὨΛΒῚΝΠῚ ὙΠ ΟΡ ἸΔΟΥ͂» ὮΣΙ) ΠΕ ὈΔΥΘΣΠ ἸΝΌΝ ΙΙ,22 
ὙΠ Ὁ ἼΌΡΝ ὝΡΠ ἼΠ ὉὕῸ ΠΣ ἼΣ5 ὍΝ ἘΠΌΡΌΟΘ ὉΠ δὲ Ὕ᾽ ὙΌΝ 23 
ΠΩΣ ΠΌΠ ὃκ ΠΌΣΙΣ ὉΝΒΠῚ ΠΝ ΠῚ ῸὋ}9 ὈῸ ὙΝ 324 
ΠΣ ΣὩῚ 9 ΠΝ ΠΌΠ Ὁ ΜΙ ΕΥΝῚ ΣΝ ΠΝΘΠ ὌΡΌ ὈΝῚ ὈΣΌΝ α πο 

5 ἘΝ ἫΝ 

ΔΝ) ἼΦΙ 29) ΠΙΝ ΥἽἼΘΠΠ ΠΣ ἼΠΣ ΟἽΝ 13 "ὯΝ Ὁ ὟΝ π᾿ ὩΣ ΙΔ,.Ν 
3. ΠΛΝΟ 18 Ἵ ΠᾺ Ὁ ῬῸΦ Μοὶ γΌΣ Ὁ ὉΠ ὈΔΝδΝ'᾽ ἸΝῪ ΜΌΆ ΓΙΝῚῊ ὉΠῸ 3 
ὈΠΔΨ 5 ὝΠΝ ὈΥΡῸ ΝΣ ἽΔΙΡΘΘ ΓΛ) ὉΠ) ὨΘῚ" «8. 15) 5 ) πῶν ὈῚΝ 

ιο ΠΣ Π ΤΙΝῚ ὨΠΔ 39 ὈΘῚ) ΠΟ. ν529 79 ΠΕΣ 1 ΠῸΠ ἼΘ ΓῺ 5 ἹΞῸ ΟΝ 4 
ὃν ὈΠ Ὁ 13 ΠΝΣ ΟῚ ὙΡΩ  ἽΠΠ ΠΟ 1ΠῸῚ2 ΣΌΣ ὉΠ Δ» 6Π 
ὙΡΓΣ ΠΕΡῚ Ὁ ΝΠ ΠΣ ΠῚ ΜΟῚ ΠΟΣῚ ἼῺΡ δοοη ΠΝ. ΝΙΦΏ 9 
ὙΠΠΠ 293) ὯΔῸ ΠῚ 559 ῬΠΝΝῚΠ ὯΘ ΤῚΣ ἼΣΗ 15 ΟΡΝῚ ΣΝ ΠΙᾺ 7 

ΠΣ» ΠΝ ΠΣ Ὁ» ΝΣ ΠΡΌΡΩ ΤΡΎΡΩ 
ι5 ΣῪ ΠῚ ὙἿΝ ΥἹῸΝ ΜΠ ΟΝ 15 ΕΝ ΦᾺΣ ὧδ ΠΤ ἼΔῚ ὙΤῚ 9.8 

ΝΨΌΠ ΝΎΣΔΠ ὧν» ΠῚ ἽΝ ἫΝ ΠΡ ὈΠῸΝ ὋΝ ΓΠῸ» ΠῸΝ ΠῸ ΥἽἼΘΠ ΠΙᾺ " 
ὝΣΕΞ. ὈΞΠΒῚΘ ὉΝ ἫΝ {ΦΡΟῚΠΣ ΠΌΠ ἼΣΗ ὈΝῪΣ᾽ ΓΔ Ὁ5 νὴ ὈΣΟΣΥΎΣ ΠΣ αἰ 
ΝΛ ΓΘ 3» ὈΞ3 ὍΝ ΝΥΣΣΠῚ ΕἸΣ ὭΣΘ ΠΟΣ ὈΠῸῚ ΠΦΡ"» 5 ΤΩΡ τ2. 
ΓΝ "ΡΝ ΝΌ ἼΣΝ 1» ΠΏΣ 25 18 ΤΡδ Σοῦ ΟἽἼΠΠ ὙΡΩ ΝΣ. ΠΌΡ3 

20 ὈΣΣΣ ΥῸ ΠΌΣΣ ἸΠΝ ΝΠ ὙΠΙΞΌΣ ΦΌΠΣΝ ὃν ΣῪ ΠΝ ΣΙ Σ}ΡΝΠ 13 
50 ΠῪΝ ΥΒΣΝ 5) ον α}}» ΛΏΣ3Ὸ ἫΣΝ 991] :ΠῚΘΝ ὩΣ) ΠΗῪ ΝὉ ἩΠΊΝῚ 14 
ὈΠῚΝ ΣῊ ὨΝ3 ὉΠῚΝ ἜΘΠ. ΓΠ ὉΝ Ὁ ἸΡῸῚ ἸΌΠΌΤΝ ΡΝ ΔῪΤ) ΠΥῚ 
5. ΠΝ ΥἹΌΣ ἸΡῸ9 ἼΞἼΘΙ Ὡ»ῸὋΩ ΞΥΘ ἼΌΘ ὍΝ ὈΠῸ ὙΣΠΠΙΠῚ ΕΊΣ Δ τό 

ΠΣ ὉΝ 5. ἸῬ)Ὺ᾽ ὈΣ ἸΝ8 ὝΦΖΙΝ ὈΝΣ ὈΠΙΊΣΡῚΣ 
ΠΣ) ΤΟΔῚ ὉΠ ΡῚ ἼΌΠΟ ῚΝ 13 ἽΝ ΟΝ ΠῚ ἼΔῚ ΤῊ 18.17 
δ. ὈΣΟΥ σὺ ΠῚ ΣΝ ἼΩΝ ΠΡ ΝΠ Ρ Ὁ ΠΊΩΝ 1ΠΡΦΠ ΤΟΝ ΔΊ τὸ 
ΠΣῚΝ ὈΣΒ ἸΡῸΣ ἸΏ ΣῪ ἸΌΦΟΣ ὉΠ Ὶ ἸΌΘΝ ΤΟΝ ΘΠ ΝῊ) ΠΟῚΝ 
ΠΣ ΠΘῸΝΦ γΌ ΠῚ ΤΟΣ ΠΕ ΠΓΊΒΣΠ ὈΝΊΨΠῚ Π2 ὈΛΒΦΥῚ 9 ὉΘΠῸ ΠΝΌΘΟ 9 

ἘΠῚ ὮΝ Ὁ ὈΓΚΆ) 
40 ἡ  Ὑ᾽ ΓΘῚΝ ὃν 59 ΠΙΠ ὉΘῸΠ ΠῸ ἽΝ 13 1: ΜΝ ΠΤ ἼΣῚ ὙΠῸ 2λ.21 

ΓΝ ΣΝ ἫΝ ΠΡ ὈΠῸΝ ἫΝ Ἰ55 ἢπ Ὁ ΣΝ ὨΘΥ 5 ἼΘΝΟ 23 
ἸΔ ὈΠῸΝ ὩΪ ὉΝ Ὁ. ὉΝΣ ἫΡ ἸῈΝ δὴ μῦν ππ ὈΣῸΠ ΠΗ ῬΣΩΠ 
ΓᾺ ἼΠΣ ΡθΠ ὨΘΡΟῚ ΜΖ γπ 9 Ἣν πὴ ΜΝὸ 5. ἡΝπ 5. ἼΞ ὈΘΥῈ 24 
ἼΠ ΠῚ 582 5. Ἢ» ἼΦΨΖΒΠ Νὸ ΠΡ ὩἹ ἼΔῚΝ ὑΠῚΠΛ ὉΝ Ὁ ΕΝ πο 

ἧς ἘΠ ἽΝ ὉΝῸ ὈΠΟΡῚ ἼΣἽ ΣῚΝ 
ΣΝ ΛΠπ ὈΣΊΩΝ ὈΝΝῪ᾽ ΓΒ ΠῸΠ ὈἽΝ 13. :ἼΘΝΟ ὟΝ ΓΊΠ ἼΒῚ ὙΠῸ0 27.26 
ΝΣ ἼΩΝ ΠῸ ὈΠῸΝ ἽΝ 195 1.325 ΝΠ ΠΥΡΥΤῚ ὈΡ ΟῚ ὈΝΔῪ ὉΔῸΝ ΠῚΠ ΜῚΠ 28 

ΠῚ ΠΡ ΟΝ ὮΝ ΠΡ Ὶ ΣΝ ἼΦΖΚΝΙ ΓῚ Ὁ5 Ἣ» ἼΦΘΣ ΝὉ ΠῚπὶ 

2 'ψι 

40 ἽΓΠΩΝῚ “ΝΠ ὈΝῪΣ᾽ ῬΔΔῺ2 9)» Β22Π ΟἽΝ 13. Σ ὯΝὉ ὯΝ ΠΤ ἸΔῚ ὙΠῸ 13,5..Ν 
Ξ9» "ΩΡ ὧν ἽΠ ΠῚ ἽΝ ἫΝ ΠῸ ΠῚΠ  ἸῬῬῸΨΣ Ὄπϑν 3 

--- ---ἰϑο 

ΠΝ τὸ (ὃ) . ἋΣ 70) . ΣΟ) «4,3 (8) . ΠΡ σσ,βς (6) 

ΠΡ ἽΠΕ ὨΔΟΠ ἼΝ ὉΠ 3 Ὁ « ΣΡ 'Μ2 χ310), ὁ ἽΝ ΠΕ “ΟἽΝ τ, (Ὁ 



11,,--14,.0 --οαϑοφοῦς ὈΒΡῚΠΝ 8. 5)..8:».- 9 

13.π.4 ΥΥΣΠῚ “ΥΩ ΠΡ ΜΝὸ ἡντ δε ὙΝᾺ) ΠΙΣῚΠΞ ὈΡΨ9 ΣΝ Ὑγ929] 
6 ὨΣΘΝ - 219 “ῬΌΟΡῚ ἐπ ΠῚ ἘΠῚ Δ ΠΌΠΟΘΣ ἼΩΡ9 ΕἼΖ᾽ ΓΒ ὃ» ὙῺ 
 ὈΌΡΙ ὨΠῚΠ ΝΙΨ. ΠΙΠῸ ὉΠ ΕἸΣῚ ὈΡΡῸ ὉΠῸῈ ὈΠῸΣ Ὁ ΓΤ γηὺ ὨΝ2 

ΣΤΩΣῚ Βθ ὉΝῚ ΤῊΣ ὮΝ ὈΥΘΜΟ ὉΠΩΝ 515 
8 ὯΝ) ΞΔ,» ὉΠ 129. 219 ὨΠῚ ΠῚ ΝΖ ὈΞΞῚ 1} ΠΣ ΝΣ ἼΝΝ ἼΩΝ ΠΡ 159 5 
9 δῦ ὮΝ ΠΌΣ 319 ὈΘΌΡΠΙ ΜΖ ὈΓΙΣῚ ὨΝΝΛ3) Ὁ» ΤΡ ΟΠΜΦΘΣῚ ΣΓΠΠν ΟῚΝ 
ὉΝ Ὁ ὈΓΨΤΊ ἸΝΔ) Ὁ ὈΝῪΖ᾽ ΠΟῚΝ ὉΝῚ ἸΏΠ3) ἢ ὈΝῪΦΙ ΓΒ 3.95) ἸῪῸ 

 ΥῸῪ ΠῺΣ ΜΠ ΟἿ γ) Οὐ ΝΟ ὋΣ ΠΝ ἸΡΈΌΣΠ Ἰ»52} 1»05 ἐππυτι ΟΝ 
τι ΣΝ ΠδΦΑΝῚ ἢΒῚΦΖ ὉΣΔ2 ΠΝ αὔΒΠ ΠῸ Ὁ ἽΝ ΡΠ ἸῺΝ Ὁ Ὠ3ΠῚ 
1 ΠῺΠ ΣΡῚΣ ΣΌΝ ἼὭΝ ΝΊΌΠ ὙΡΙ͂ Ὁ) ΠῚ ΡΞ» ΠΥΨΌ ΠΥ δ ΔΣΟΝ 
13 ἢΌΣ ὈΣ ΏΠΣ ΠΥΡῸ ΠῚῚ ὙΨΡΩῚ ΠῚ ΟἽΝ ἫΝ ΠΡ 150 ἸΏΠΠΟ ΣΕ 
14 ὮΠΠΌ ΙΕ ΡΠ δ ὙΟῪΤΙ 1:Π29 Ἵν ΠΌΠ. ΦΏΔΝΝ ΣΝ ΠΥ ἘΜῺ 

ὮΝ Ὁ. ὨΠΡΤῚ ΠΞῚΠΣ ὈΠΘῚ ΠΟΒΟῚ ΥἹΌΝ ΠΡ.) ΥῊΜΠ Ν᾽ ἘΤΤΨΆΠῚ ὉΠ 
Ἢ 4ΠἼΡΝΝ) ἽΨΠ ὙΠ 50 ἼΘνῚ ὉΠ ἸῺΝ ὈΥΤΘΣῚ ὝΡΩ ΏΠ ΠΝ ΠΥΡΟῚ 11 
ι6 ὩΝΦ ΓΒ ὈΝΣ γΠ Πὺ ΝΠ ὈΟΦΥ 2» ὨΝΝΞΔΠ ὈΝῪΣ᾽ 25 ΠΙῺΝ ὈΥΙΌΠ 15 

ΠΡ ΟΝ ΜΝ 
17 ΠΟ ΜΩΣΠῚ ἸΠΞΡΌ ΓΙΝΒΠΘΠ ἽΌΡ ΠῸΣ δὲὲ ἼὉ5 Ὁ ΟΝ 13 ΠΗΝῚ 
ι8 ΓΙ “Ὁ ΕΝ δ Ὁν ΓΙΠΌΣ ΠΥΒΠΟΟ ἽΠ ΠΣ ἽΝ ἫΝ ΠῸ ΠΊΩΝ, 
ι9 ὌΡΟΣ ὋΨ Ὁ ὙΝ ΠΟΌΝΠΟΣ ΣΠΊΖΒΣ ΤῊΝ ΠΕΡ 9 ΣΒΝῪ Ὁ» ΠΙΠΒΌΘς 
ἢ ἼΣΝ ΓΊΣΡΣ ΠΡ) ΠΡΓΊΌΠ Νῦ ἼΖΙ ΠΣΡΣ ΠῸΠ. ὈΠῸ ῬῬΠΠΒΞῚ ὈΥΩ 20 

5 ΠΆΠΠΟΣ νυ Ὁ) ΠῚΠΙ ἽΝ ἫΝ ΠΡ 135. 1319 ΨΌΣΣ ὌΝ Ὁ5351953 ΠΌΝΤΙΠ 
ὙΠΡΟΥ ΣΤΡ ὉΡῸ ΠΝ ΠΡῚΡῚ “ΡΓΊΦΒΣΠ ΠΗ ὍΦ- ΠΥΤΊΜΌ ΠΡΒΝ ἫΝ 

21 ΟΣ ὈΞΏΠΡΌΡ ΠΕ ΤΡΦῚ ΠΡ ΠΝ ΠΥΤΊΝΌ ὈΠΝ ἼΣΝ ΠΊΦΘΣΠ ΠΝ 
12 ΦΥΝΣΠ 1)" ΠΝ ὮΝ 5. ΠΡ ΤΣ 53 Ἣ» Ὁπν ΝΟΥ 5 ὋΝ ΠΝ 

ΕἸΛΎΙΠΝ ΡῪΠ ἸΣΥΟ 21} Ὑ539 »ΟῪ Ὁ ῬΙΠΟῚ ΔΓΏΝΘΣ ΝΟ ὉΜΝῚ ἼΩ ΡῈ 20 2ς 
Ὁ ἸΏΝ ἸΣΤῸ ὋΣ ΠῚ ὙΠ ΗΠῚ ἪΡ ΠΟΘΌΡΗ ΜΝ ὉΌΡῚ ΠΟῚΠΠ Ὁ ΒΨ 159 

ἘΠ ἊΝ 

ο 

ω 

14,2.κ ΣΝ ΜΝ ΤῚΣ ἼΘῚ ὙΠῚ Ὁ ἸὩΦῸ ὈΝῪΦ᾽ ΡΙΌ ὈΣΣΝ ΟΝ ΦΝΊΣῊ 
3 ὉΠ ΠΙᾺ) Ἰ)) ὩΣ» ΣΟῚ 30 ϑν ὨΠΛ9) ΡΠ ΤΟΝ ὈΌΣΣΝΠ ἽΝ 13. 30 
4 δὶ ΤΠ ἽΝ ἼΩΝ ΠῸ ὉΓΌΝ ΠΊΘΝῚ ὈΠῚΝ ἼΞῚ 195 10Π0 ΣΝ ΣΎΕΣ 
ῺΣ ΠῸ) δὴ }» ὈἸΖΞΟΥ 130 Ὁ Ν᾽) ΠΝ πὴ ἫΝ Ὁ ΠΩ ΘῈ 

π Ὁ Ή᾽ ΓΒ ΠΝ δη ἸΝῸΣ ΣΟΥ ΣῚ3 Οϑ 15. ΩΡ) ΠῚ ὉΝ ΒΔ ὍΝ ΝΣ 
6 ΔΝ ἽΝ ΠΡ Ὁ) ΤᾺ ὍΝ ἼΩΝ 129 099 ὨΣΛΟΥΣΣ ΝΟ Ὁ) ΣΝ Ὠ392 
,) νὰ ΘΑ Ὁ. ἸΏΒ ἸΔΦΠ ὈΞΠΩΡΊΩ 9 ὉΡῸΝ ὈΞΘῚΡΔ ὉΡῸ ἸΣΨΦΠῚ ἸΔῊΦ ΤΠ 1ς 

ΟΥΦΘΟΥ 1 ὃ ΟΥ̓) ὉΡῸῚ ΥΥΙΝῸ ἬΒῚ ὈΝΎΣ Ἴ) ΣΝ ὭΠΟῚ ΕἼ. ΠΛ2 
8 ΠΥ 1.8 19 ΣΡ) ΠΊΠΥ ὉΝ 8 19 ΣῪ ΒΩ ΝΣ ΝΟῚ ἸῺΒ ΠῸ) ὈΦΛ Ἰ)}} 
Ὁ ΠΡ ὋΣ ἽΠῸ ῸΠῚ οὐδ᾽ ΠΊΝὉ ἸΠΝΡΟΙδο) ΜΠ ΘΒ 

ἘΠ ΣΝ 
9 ΠΝ ΝΣ ΜΠ δ) ΠΣ ΡΒ ΠΤ ΝΣ ἼΣῚ ἼΞῚ ΠΡ Ὁ ΝΛ2)Π) 40 

----. 8. δ. 

ΤΠ Σ259 ΠΊΘΦΒΣΊ Ὅν" ΠΟΤ ΣΠ ΓΊΣΒΣΠ 8) Φ πΒΗ (6). φ« 585" 18.:1 (α) 
Φ 

ΤΠ (Ὁ ΠΙΠ 9 5 (ὃ) 
Ἐσεῖε, 2 



ωι 

1ο 

20 

25 

410 

25 

40 

1ο --αἰθοοϑ ον ὈᾺΡΗΠῚ 494)» 8:»»- 14,10---τό,12 

ΝΣ ἸΝ5. ΧΎΠΠ ΡΞ ΣῪ ΝΣ εὐ ὋΣ ΠΟ ὉΓΓΊΟΣΠῚ ΟὟ» δ Χ 4.) 
ὈΣΡΟΒ ὅ93 ἫΝ ἸΝΘΒΝ ΟῚ ΠΝ ὉΝῪῊΣ ΠῚ ἫΡ ΓΛ Μὸ Ἰ»Ὸ5 1πν τι 

ἘΠ ΠΡ ΣΝ ΜΝ ὈΟΝ ὉΠ ΠΤ ὉΜῚ ΡΟ δῦ ὙῚ 
ΔῸΣ ὉΡῸ ὉΡῸ9 ᾿Ὁ ΒΌΠΠ 9. γῈ ἽΝ 15. εἼὍΝ 5 ὍΝ ΠῚ ἸΣῚ ὙΠῸ 13.12 
ΟἸΠΌΣῚ ΟΝ ΠΟΘ ΠΤ ὩΡῚ ΠᾺ ῬΠΟΌΣΠῚ ὈΠῸ ΠΡ ΠΡ ΠΣ ΣῚ ποῦν τ 
ὈΦΒΣ 193)» ὨΠΡῚῪΣΩ ΠΌΠ ὩΡΗῚ ὉΝΔῚ ΠῸ ΠΏΣ ΠΌΝΠ ὈΥΣΣΝΗ ΠΟ ὙΠ 14 
ἽΞ)» 20 πο ΠΛ ΠΡΌΞΣΥ ΥΩ ὍΝ ΠΡῪ ΠΡ γ9 ΠΡ ἽΝ ὈΜΣ Ὁ 
Ὁ ὮΝ ΠΤ ἽΝ ὮΝ ΜΝ ὙἹ ΠΞΊΩΣ ΠΌΝΠ ὈΣΝΠ Πῶ ἘΠΡΠΠ ὉΒῸ τό 
γΠ ὃν ῸΝ 2ἽΠΝ ΠΟΘ ΤΠ ΥἽΝΠῚ Α553ν ὉῚ20 ΠΌΠ 50 ΠῚ ὨΝῚ 17 
ὈΥΦΟΝΠ ΠΟΥ ᾿ΠΌΠΙΣῚ ὈἿΝ ΓΏΘΘ ἘΠ ΠῚ ΡΣ ἼΡΠ ΣῚΠ ὙΠΘΜῚ ΜΠ 18 
ΕΣ} ὈΠ29 ὉΠ 3 ΠΣ) ὈΔᾺ Ἰπὴ Ὁ ΣΤΡ ἽΝ ΜΝ ὙἹ ΠΟΊΏΣ ΠΝ 
ΓΌΩΟ ΠΡῸΠ᾽ ὨῚΣ ΠΡ ΠῚ ἸΞΡΦῚ ΝΠ ΝΠ δ.» ΠΝ Ἴ2Ὶ το 
ΓῺ ὮΝ 13 ὉΝ ΠῊΠ ΟΝ ΜΝ ὮΝ Ὑ ΠΙΘΊΠΣ ΥΜῚ ὉΝΟῚ ΠῸῚ ΠΌΤΩΙ ὈἿΝ 9 

ὩΣ ἸϑΒ) ὨΠΡῚῪΝΣ ΠΟΠ Ἰ)Ὲ 
ΠΡ ΠῚ ὩΨὦὋῸ 1 ὈΨΥ ὍΣΣ ΓΡΕΝ Ὁ ἢ ΠΤ ΟΝ ἫΝ ΠῸ Ὁ λι 
ΠΣ ΠΠᾺ ΣΤῚΣ ΠΟΣῚ {ΠΌΤ ΟΝ ΠΟΘ ΠΥῸΠΟ ὈΣΥΥ Ὁ» ὙΠῸ ἼΞ 122 
ὉΠ ΓΝῚ ὉΞΥῚ ΠΣ ὈΠΙΝῊῚ ὈΠῸΝ ὈΝΝ} 9 ΠΣ ὨΣ3 ὨΝΕΣΌΣ 
ἸΏ ἐΡ ΤΝΩΠ ἼΣΝ 5 ΠΝ ΣῪ Ὁ ΤΝΩΠ ΖΝ ΠΡ ΝῚ ὉΡ ὈΠΌΠΝ 23 
ὝΝ 9 ΠΝ ΤΡ Ὧ2Π δῦ 9 ὨΠΡῚῪ ὨΠΊΣΌν ΠΝῚ ὨΞῪΤ ΠΝ ἸΡΊΠ 9 ὯΞΠΝ 

ἘΣΉΣΡ ΟἿΝ ΝΣ ΠΣ ΔῸΣ 

ἸΤΎΟΙΠ ΥΡ Ὁ5Ὁ ἸΒΔΠ Υ» ΠῚ ΠῸ ὈῚΝ 13 ΣΝ ὧΜ πνρ Ὁ ἢ ΩΧ5».2.Ν 
ἽΣΣ Θ᾽ ἸΠΡ᾿ ὮΝ ΠΟΝΟΣ ΠΣ» ΚΡ ὍΘῸ ΠΡῸῊ ΕὙΨΥ ΡΣ ΠῚ ὋΝ 3 
ὉΔῚ ΣΝΠ ΠΌΣΝ ὈΠῚΣΡ ὉΣ ΠΣ ΠΟΘΒῦ ΡΣ) Ὁ ΠΟ 95 Ὁ59. Ὁ» Πιῦτῦ 4 
ἸΠΝ ΟΝ Ὁ Ν᾽ ΠΝ πν Ὁ ὈῸΠ ἸΠΛΤΔ ΠῺΣ ΠΟ ΠΟΣΥῚ Ὑ) π 

ΣΠΟΝ δ  ἫΡ ΠΡ Ὑ1ὴ 
πο σ᾽ ΦΡΣ «ὙΨ ΚΡ Ἰ52Π Υ» ὝὍΧΨΚΙΞ. ΠῚΠν ἽΝ ἼΝ ΠΡ 159 
ὈΘΝΗ ΣΝΠῚ ἸΝΝ ΧΉΠΟ ὉΠ. Ὁ ΠΗ ὩΠΟῚ ΣΌΣ Ὡ᾽ ΠΝ ΠΣ 19. 7 
ἯΡΘ 1» πο γΝΠ ΠΣ ΠΣ ὉΠ δ ΠΝ ὉΥΖῺ ΠῚΠΛ ὉΝ Ὁ ΡΣ 8 

ἘΠΠΠΠΛ ΟΝ ὉΝΣ ὉΡΌ 

ΠΩΡΊΏ ΠΕ ὈΟΣΥῸ ΠΝ ΡΠ ἽΝ 13. ΟΝ ΟΝ ΠΤ ὩΣ ὙΠῸ Ιό,:.κ 
ἼΩΝ ὈΡΘΠ ΥΝΟ ὙΠΟ ὙΠΟ ὈὐσΥνῦ τὴπι ΣΝ ἼΩΝ ΠΡ ΠΊΩΝ 3 
Νὸ ὉΔ5) ΤΥ ΠῸ ΜΝ ἼΠΙΝ ΠῚ ὈΝΩ ὙΠΥΙΟΥ ἘΠΡῚ ἼΩΝ᾽ ΓΝ 4 
Ἀν }ν ΤῺ» ΠπῸΠ πὸ τπῦρῃ Μθ ὈΠΠΣῚ ΠΌΘΟΣ 5 ΠΌΤ ὙΦῸΣ ΠΕΠῚ π 
ΠῚ ὈΥ3 ἼΦ.) Ὁ»ὺ} ΠῚΦΠ ὋΝ Ὁ» ϑΨΕΊ ὙΌΡ ΠΌΘΠΣ ΠΝ ΠΝ Ἢ 
ὙΠΟ δον ΤὨῚΣ 9 ΘΝῚ ΤῚΣ ΠΟΌΊΏΠΟ ἽΝ ΤῊ ὭΡΒΝΝ ΕἼΠΝ γι 
ΠΌΣ ΤΟΥ ὉΣ) Ὁ ἼΣ ὈΧΟῚ ΓΡΡΞ ὙΠΩΠῚ ΘΟ ἼΔΠΙ 8) ὙΠΣ ΠῚ ΦΙΠ ΠΌΣ9 
Ὑ» 5 ΣὝΝΙΥ ΕΣΤῚ ΠΡ ἽΡΡ ΠΌΤ ἽΝ Ὑ ὭΡΝΊ 1 ΠῚ) ὈἿ ΠΝῚ 8 
ἽΠΠΟΝ τ ὉΠῚῚ ΠΡ ἽΝ ὉΝ ἼΠΙ ΠΥΊΣΞ ΝΊΣΝΊ 9 »ΌΝῚ ἼΠΨ ΠΌΘΕΝ. 9 
ἸΦΏΠΗΝῚ ὅπη ἼΡΟΝῚ ΠΟΡῚ ἼΦ3ΟΝΙ ΣἸΡΦΣ ἼΣΟΝ ΤΡ ΤΟῚ ἸΘΣΜῚ ὈῸΣ " 
ἸΡΝῚ ΕΥ̓ Ὁ» ΞῸ ΤῊ Ὁ» ὈΓΤῸΣ ΠΟΠΒῚ ἢ» ΤΊΝΙ ΕΌ ἼΘΟΝΙ ΟΣ 12.1.1 

---- θὲ 

ἽΠ ΟῚ 9 ἼΩΝ. 16,6 (β) ἼΨΕ 15.6 (6) 



ι6,13---9 -ορξϑο.θ0} ὉΒΡῚΠΝ 494)»8:».- : 

16,13 5) 2ΠῚ ΠῚ ΕἼΣΕῚΣ ΓΊΝΗ ΠΡ ΤΟΝ Ὁ ὈΟΡῚ ἼΒΝ ὃν Ὁ) 
14 ΠΝ 1 πΡἽΜΌ ἽΜΝΌΣ ΠῚ ὩΠ 55 ἸΟῪ ΟΣ) ΠΟΘ ΠΟΡῚ ΘΛ αὐῦ ἼΘΙ) 

ἘΣ ἽΝ ὉΜΣ ΤΡ ΤῸ ὋΣ ὝΥΙΠΣ ΝΠ Ὁ 5. ὙΝΔ ὉΝ2)2 Σ᾽ 
16.) ΠΡΟ 1.8». 2» 9 Ὁ» ΙΣΤ ΘΡΦΠῚ ἼΟΦ ὃν ΙΓ ὙΒ.3 ὙΠῸ ΠῚ 

17 ΠΟ ἼΣΗ 5. ΤΠΡΠῚ ΤΌΣΟΝ ὉΔῚ ΓΊΝΌ ΠῸΣ 9 ΦΨΠῚ ἼΠ3Ὁ 
ι8 ἽΠΟΡῚ “3 ΠΝ ΤΡ 1Ὸ3 5} ὋΙ ὋΝΣ 9 Ὑ}ΠῚ Ὁ ΤΣ ΣΝ 'ΒΏΞΟ) 
19 ΘΔ ἸΟῪ πῦΌ 9 ἘΠ) ὋΝ ὍΠΟΥ ΤΌΣΟ ὉΠ) ἸΛΓΠῚΘΡῚ ὉΔΟῚ Ὁ ΘΞΠῚ 
5 ΠῚ 3 ΠΝ ἩΡΠῚ ἘΠῚ ΣΝ ὈΝῸ ὁπ) ΠῚ ΠΡ ἩΠΠΠΣῚ ὙΓΟΞΝΠ 
δι ΓΝ ὌΠΖΓΙ 1 ἼΑΠΘ ὈΡΌΠ ΘΝ ὉΠ ὈΤΙΣΙΣ Ὁ ΠΛ ἼΣΝ ΤῸ 
21 Ὧν ΠΝ ΑΒ ΌΙ Ὁ ὙΓΟΙΣῚ ΤΏΣΡΊΆ 9 ΠΜῚ ὉΠ ὈΠῚΝ ὝΣΡΠΣ ὨΣΊ 55 

1: ΔῚ3 ΠΟΘΊΣΠΟ ΠΡ} ΟὟ ἼΛΙΟΣ ΤΡ 
24.212 Ἵ) ὌΨΙ. 3) 5 Ὁ3ΠῚ ΠΡ ΣΝ ὉΜΣ 7 ἼΝ Ν ἽΠΡΙ 59 ΥΥῚΝ ΥἹῸΣ 
τ ΠΝ ῬΦΌΓῚ ὙΒ᾽ ΠΗ ὩΡΠΟῚ ἽΠΠΟΙ ΠΣ ΤῊἘΠῸῚ Ὁ9. 92)» Ἰ2ῚΤῚ Ὁ93 ΠΟῚ 
26 ὋΣ 91} ἼΣΟΣ ὈΓΒΘ Ὁ2 ὉΝ ὉΠ ΕἼ ΠΔΙΠ ΠῈΣ Δ ἽἼΠῚ ἽΣ» 99 Ὑ9) 
28 ὯΝ) ὩΣΙΠῚ ἽΠΡΩΦ 3 ὝΜΙΕΣ 2 ΝΣ ΝΠ) τ 9Π0 ΓΙ ΠΝ 55) 
29 ΠΡ Νθ ὨΒῚΣ ὨΔῚ ΠΟΥΊΦΘ 1»}9 γνον ὉΝ ἼΛΙΟΣ ΠΝ ΝΒ ἼΣῚ 13 μὴ 
5 ΠΌΤ ΠΟ ΠῈΣ ΠΡΌ ΠΝ Ὁ9 ΤῺ ἼΛΙΟΣ: ΠΤ ΣΝ ὯΝ ἼΠΞ ΠΌΌΝ ΠῸ 
31 ΨΡ᾽ ΠῚ ὉΠΝΠ ΜΟΥ ΔΥΤῚ 23 ΟΝ ἽΠΠΟΝ ΤΥ 9 ΣῈ Ἴ3) ἽΡΠΊ)23 
33 ὈΓῚΝ ΠΣ ὙΣΠΝΟ ὅ29 Ὁ) ΠΕ ἘΠῚ ΠΕῚ ΤῚΣ ΔΝ ΠΣ Ὁ59 ΣΝ 
34 δ᾿ ὙΥΙΝῚ ΡΠΌΝΡΩ ὈΨΟΠ Ἰ ἽἼΒ Ἵ3 ὙΡῚ ΣΤΠΙΣΣ 230 ΤῸΝ ΝΊΣ9 

ΣἽΡΠ ὙΠΠῚ Ἵ ἸΡῸ δῦ ἸΠΝῚ ΛΠ ἽἼΠΠΣΙ ΠΡῚΝ 
36.πὸ ΠΟΔΊ ἽΠΦΠΣ ἽἼΒΘΠ 1»" ΠΣ ΣΝ ἼΩΝ ΠῸ ΠΡ ἼΔῚ ΨΌΝ ΓΝ 159 

ΥΡΘ 7 199 1075 ΒΠ5) ὯΝ Ὧ3 Ὅ,ΦῚ "ὙΩΠΝΟ Ὁ» ὙΠΌΣΙΏΒ ΠΥ 
3) ΠΣ ὝΦΖΙΚ 5 Ὁ» ΠᾺΠΝ ΣΝ 5. ΠΝῚ ὉΠ» ΒΞ ὋΝ ὙΣΠΝῸ 9 ΠΝ 
38 ὙΤΠΟΡΒΟΊ ΠῚ» 9 ΠΝ ἸΝῸῪ ὈΣΡΟΟΌΝ ἼΠΥΨ ΣῪ Δ3ΌΘ Ὁ» ΠΝ ΠΣΞΡῚ 
39 ἸΟῚΠῚ ὨΤ5 ἽΠΝ ἸΠΠΣῚ ἐΠΝΒΡῚ ΠΌΠ ὁ Ἵ3 ἽΠΠΟΥ ὉἿ ΓΟΒΣῚ ΓΊΒΝ ΟὈΒΦῸ 

ὉἿ» ὙΠ ἽΠΊΒΩ 9 ἸΠΡῸῚ ἼῸΞ ἼΠῚΝ ἸΟΦΒΠῚ ὙΠΒῪ ἸΣΡΟῚ Ἴ3) 
41.Ὁ ΤῊΣ ἸΒῪΖΥ ΦΏΠΊΔ Σ ὙΨΡΩῚ 13Η8 ΠῚ Δ) ΠΡ ὙΡ ΟΥΠῚ ὉΠ 

ΡΠ ΝΌ ΣΝ Δὲ ΠΟ ὙΡΩΣΠῚ ΓΙΣῚ ὈΘΣ Ὁ} ὈΘΡΦ 2 Ἰϑὺ ΧῈ3 
43.42 Ὅ22 Ὁ ᾿ἈΦῚΠΙ ΤῪΡ) ὋΣ ΠΕ ΠῚ δ ἼΖΗ Ἀν" "12 ΤΠ ὙΠΟΠῚ ΣΡ 

ἐν ἽΝ ὍΝ) ΠΣ ΦῬΟΝῚΣ ἼΘΥΙ ΜΠ ὉΝ Ὧδὺὲ ΠῸΝ 
πρ.44 ΠΣ ΓΟΡ) ΔῈ ἼΘΝ ΠΒ ΠΡῸΣ ΠΌΝΟ ΝΟ ὕ50ν ὙὮ» ὉΌΠ Ὁ5. ΠΟ 

ΣἽἼΣΝ ἸΣΣΝῚ ΠΡ Ἰ5ΘΣ ἸΠῸΣῚ ἸΠΌΝ ᾿Ὁ9»}) ὋΣΝ ΣΝ ἼΜΓΙΠΗΝ ΓΊΠΝῚ 72] 
46 ἼΘΟ ΠΡΌΡΠ ἽΠΊΠΝῚ ἼΣΟΣ ν᾽ ΠΦΨΦΌΠ ΣΟΛΠΊΣΣῚ ΡΠ ἸΥΟΣ ΠΟΥ ἼΠΙΠΝΙ 
47 ὉΡΌΞ ΟΠ ἸΠΊΣΡΙΓΘῚ ΓΟ ἸΠΣΥΣ ΜΟΥ ΡΠ ΣῚ ὉΠὉ ἼΣΘ᾽ ΠΕΣΥΠ 
48 ἽΠΙΠΝ ὉἿΌ ΠΡ, ὮΝ ΓῊΠΣ ἽΝ ὍΝ ὮΝ ὙἹ ΕΥ̓ΘῪ 53 ἸΠῸ ΤΓΣ ΠῚ «ΠΕΡ 
49 ἸΝ) ἽΠΙΠΝ ὨἽΌ Ὁ} ΠῊ ΠῚ ΓΠ ὙΠ) ΠΝ ΠῸΡ ὙΣΝΘ ΠΡΠΊΣΩΣ ΜΠ 

-- - ἰθοϑϑι 

ΠΛ ΚοΊ ΠΊΝΣ Μὴ τό () ΜΝ 9 χδ,)9 (9) ΠΣ ΟΣ ὙΠΟΌΛ χό,13 (α) 

:Π8}} ἈΝ 22 (Ὁ Νὴ 19 (ὃ) 

ἽΣΥΙΟ ΠΊΩΣ237 ὈΙΟΌΡ ΓΙῸΣ ἼΠΊ ΨΡ2 ἼΑΝΊ ἽΡΠ »ὍΧ) ΤΡ Ὁ ΠῺΣ Πὲπ 17 (Ὁ 

ὙΛΊΡΊΣ 9,9) Ὁ9 δ9ὲ36 Ὁ) . ὮΝ ΠΝ ΠΡῚ ΕΝ ΠΠῚ ΠΡΜΌΠ πωκη 32: (η) 

ὙΠΟ Ὁ9 ὃ» ΠΌΪΠ ΠΝ ΠΡ Κῦλ43 ἃ) ὁ ἫΝ ὈΡΘᾺ ΜΌΝ 'ΠΌΡΦῚ ἼΘΟ ΣΡ ΠΡ 4“: ὦ 

5 

9 

410 

35 



12 -οηθο δος ὈΚΡΊΠΝ 496)»8:».- 16,ςο--- 17,20 

ΣΟῚ ΣΠΡῚΠΙ (5 ἸΔΝῚ Ὁ» ΤῊ ΠΟῪ πὸ ΠῚ ὈΡΦΠ ΓΊΣΣΥ ὈΠῸ ΠΡῸῺΨ σό, 
Ὁ ὙΠΝΒΠ ἜΠῚῸ ἸΟῪ ᾿Θ ΠΝ ὝΧΝΞ ἸΠῺΝ ὙΟΝῚ 50 ΠΩΣ ΠΟΙ εἰ 
ΣΝ ὙΠΩΡΙΠ 53 ὝΝΠΊΠΝ ΠΝ ῬΊΒΗΊ ΠΟΤ ὙΠΙΣΡΙΏ ΠΝ ἢ ΠΝῸΠ 
ἸΠῸ ΠΩΡΠΠ ὍΝ ὙΠΝΈΠΣ ἼΛΠΊΠΝ ΓΟΡΡ ἼΣΝ ἼΛΕ)9 ἊΨ ΠΝ ὍΣ ἐν 92 

ς ΣἸΛΙΨΙΝ ΠΡῚΝ ἽΠΘΟΞ ἈΦῚ ὙΣ2. ΠΝ ὈΣὲ ἼΘ ΟΡ 
ΠΣ) ἸΥΩΣΣ ΠΩΣ ΤΙΝῚ ΠΣ) ὨἿἹΌ ΠῺΣ ΠΝ ἸΠΠΩΣ ΠΝ ἸΠΣΦῚ 53 
ἼΘΠ)3 ΠΡ ἫΝ ὕ50 ΠΡ 59) ἼΠΩ9 ἌΨΗ ἸΡῸΣ ΓΠΟΠΘΊΠΣ ἼΤΩ ΦἤνὩΨῚ 56 
ΠΒῚ ἸΠΘῚΡΟ ἸΩΦΉ ΣΡΠΌΣῚ ἸΘῪ ἸΠΘῚΡ᾽ ἸΩΤ ΠΣ) ὨἿΌ ὙΠΊΠΝΥ ΠΝ πὸ 
ΣΝ) ΡΣ ΤῸΣ ΠΡΟΣ ἽΠΊΠΝ ὨἽΌ ΠΡ ΜῊ ΣἸΘΓΙΘῚΡΟ ΠΣ ΨΗ ὙΠῸ 56 

ιο Π)3» “ὍὈΦΡΗ ΠῸΣ ΠΟῪ Ὁ ΤΡ ἸῺ ἽΠ]»» ΠΌΠ ὨἽΘΩ 57 
ὉΝ) ὈΤΝΟΣ ΠΝ ὙΠΊΣΡΙΙ ΠΝῚῪ ἼΠΒΙ ΠΝ Ἰ3ΩΌΟ ἼΠΙΝΣ ΓΙΌΝΟΠ ὈΤΣΌ 98 

ΤΟΙΣ 
ὝΠΟ ΠῸΝ ΠῚ ΣΝ ΠῸ ὝΖΧΝΞ ἽΠῚΝ ΠῚ ΠΛ ΣΝ ἼΟΝ ΠΟ Ὁ 59 
ΓΝ 100}» ΠῚ  ῬΔΜΟΡΤ ΤΡ) ὍΝ ἽΠΙΝ ΡΣ ΠΕ ΜΝ ΓΩΣΙ ΠΥ ὅι.Ὁ 

ι5 ὮΠΩ ἽΘΟ ΠΊΣΌΡΙ ὍΝ ἼΘΟ ΠΛ ὙΠΊΠΝ ΠΝ ἽΠΠΡΩ ΒΟ 95) Ὑ9ΥΙ ΠΝ 
ΠΡ ὉΝ Ὁ. ΓΡΤῚ ἽΝ ΤΡῚΣ ΓΝ ὍΣ ΠΘΥΠῚ εἽἼΠΥΣ ΝΟῚ ΠΣ 9 ἸΠΠΝ δ 
20 7 ἼΒ52 ἽΠΠΟΣ ὯΔ ΠῸ ἩἹΠΩΡ ἪΡ 9» πντ ΜΟΥ ΠΦΘῚ ΓΙ ἸΡῸῦ 63 

ἘΠῚ ΟΝ ὉΝ ΠῸ ὋΝ 

2ο 23 Ἴ᾽ ΓΔ ὃ ΦΌ Θ᾽ ΠῪΠ ἫΠ ἽΝ 15 ΣΝ ὯΝ ΠῚ ἼῚ τ. Σ7,2κ 
ΠΡ Ὁ ΝΠ ΤῊΣ ὈΘΩΣΠ ΟΥἽ) ΟΥΔΠ ὙΠ ΠΤ ἽΝ ἼΟΝ ΠΟ ΠΊΩΝ 3 
ὯΌΡ ὙΓΡῸΣ ΚΒ ΠΝ ΜΙ ΠΩΣ ΠΕ ΠΡῸῪ ἢ) δ ΒΔ ΠΟΡῚΠ Ὁ ὋΝ 
«“ΡΡ ΠΊΖ. ἸΠΣΡῚ ὙΠ »» ΠΡῸῚ ΕἸ ὈΝΣῪ ὝΨΣ Ἰ»}Ὲ5 γνῈ ὍΝ ἸΠΝΩΝ 
ἩΠΡΟῚ ΠΌΒ. ΠΟῚΡ ΠΌΡ ΠΙΤῚΟ 15) ὙΠ ΠΟΣῚ :ῸΦ ΠΡΥΌΣ ὈΝΔῪ Ὁ ὃ» 

2ς ὙΠΝ ἫΣΣ ΤῈ. {ΠΥΝΒ ΠΡΓῚ ὉΝ12 ΦΨΠῚ 1050 ὙΠΠῚ Ὁ πὴ ΏΠῚ Ὁ ἼΦῚ οὖκ 
ππῦ ἘΠ Ὁ.» ΠΥΣῪΣ Π9 ΠΝῚΠ Ἰ5ΔΠ ΠΟΣῚ ΓΒ} Δ] Ὁ Β29 ὉΥἹ) 7) 
ΠΟΤ ΝΥ ὈΣῪ ὯΔ 3» 2 ΠῚΦ Ν᾽ ΕΡΡΒΘ ΠΣ» ΠΡῚΝ ΠΡΌΠΟ Ὁ. 8 
ΠΌΣΠΠ- ΠῚ ἽΝ ἫΝ ΠῸ ἽΝ ΣΥΝ 1820 ΠῚ ΣΡ ΠΗ Ὶ Ὁ» ΠΣ»Ὁ 9 
ΠΟΥ »ὝἼ2 ΜῈ) ΤΗ͂Σ ῬΘἼΘ 9 ΚΔ ὈΌῚΡ᾽ ΠΥΡῚ ΠῚ ῬΡΣ ΤΦῊῪΣ ΠΝ ΝΛΌΠ 

4. Δ ΠΡᾺ ΝΌΠ ΠΌΝΠΠ ΠΌΊΣΣ ΠΟΠῚ ἘΠ ΖῸ ΠΡῚΝ ΦΡΩΣ πῦνηο ΔῚ ὈΨὩῚ " 
ΟΣ ΠΠῸΣ ΠῚ» ὃν 3) δ ὈΣΤΡΠ ΠῚ 

ἼΘΙ ΠῸΝ ΠῸ ὉΠ, ΝΟΌΣ ΥἼΩΠ ΠῸ ΝῈ ὋΝ ΟΝ ΟΌΝ ΠΡ ἸΔῚ ὙἹῸ 12.11 
ΠΌΣΣ ὮΝ ὈΠῚΝ ΜῊ ΠΡ ΠῚ ΠΡΌ ΠΝ ΠΡῚ ὈΣΥῸ 533 Ὁ ΜΔ ΠῸΠ 
ἘΠΡῸ γπ ὍΝ ΠΝῚ ΠΌΝΣ ἸῺΝ ΝΣ ΠΡ ἸΌΝ ΠῚ ΠΟΌΠ »Ὸ ΠΡῸῪ 13 

ἧς ΠΌΣΟ ἸῺ ΤΟΥ ΤΊ ἸΔΤΩ ΠΝ Ὁ ΜΟΣΠΠ Δ ΠΌΡΦ ΠΟΘ ΠΥΤΡ τὸ. 
ΓΟ) ἼΒΙΙ ΠΝ ΠΟΤ ὈΣΘΝῚ ΠΟΣῚ ΣῪ ὈΡΨΕ[ Ὁ Ὁ ΠΡ ὈΣΒΟ ΒΡ 
ΠΣ ΜΝ ἸῺΝ ὙΠΌΌΠ ΡΠ ὈΡΌΣ δὐ ὍΝ ΠῚ ἽΝ ὈΝ) ῸΝ Ὑ ΟΣ) τό 
ΠΡῸΣ ὉΥΣ Ὁ ΜΟΥ ΠΣ Ὅ22 ἼΠΔ ἸῺΝ ἸΠΣῚΣ ΠΣ ἼΒΠ ὝΦΗΊ ἸΌΝ ΠΝ 7 
ΣΓἸΒῪ ΠΊΖΒΣ ΠΡῸΣ ΡΥῚ ΠΌΣ3) ΠΟ ἼΡΦΣ ΠΌΠΟΘΣ ΠΡῚΒ ἸλΝΣ ΠΡ 2. 

49 ἽΝ ΠΡ ἸῺ» 1 κὸ ΠΡ ΠΡ Ὁ2Υ ΥΤἹΙ ἸΓΩ ΓΏΠῚ ΠΡ ἼΡΠ᾽ ΠῸΝ ΠΙΣῚ 19.18 
ΕἸΦΙΓΩ ὉΠΓΟῚ ὙΠ ὍΣ ΥΩ ΠῚΞ ὋΝ ΥΟΝ ΝΌ ὉΝ ὍΝ ὙἹ ΠΤ ΟΝ 
ὍΡΌ ὉΦ᾽ ἸΌΝ ΠΌΡΟΣ ΠΣ32 ὙΠ ΩΠῚ ἩΤΙΣΌΣ ΠΣ ῬΣῚ υὖν» ΤΣΟῚ 5 

--- «9.ϑὲ 
ΣῊ ὁ (Ὁ) ΜΝ ΠΡ τγὴ (9) Φ ΠΩ 59} Σύ,57 (α) 

ἊΣ Οἱ Ὁ. 



17),21---18,3:1 --οθο δὲ ὈΒΡῚΠν 45.4..8:»-- 13 

Ι7,:ι ΠΥῚ Ὁ20 ὈΝΎΙΦΟΤῚ Ἰ9Β᾽ 2ἽΠΣ ὙΒΩΝ 53 γε Π.2 Ὁ9 ΠΕῚ 2 Ὁ»Ὸ ΨΕ 
ΛΣῚ ΓΊΠΟ ὮΝ 2 ὈΓΡΤῚ ἩΦῚΒ' 

22 ῬΠΊΡΟΝ ΣΕ ΠΩ ΠΟῪ ΓἼΝΠ ΓΘ ὯΝ ἸΠΠΡΟῚ ΤΠ ΟΝ ὯΝ ΠΡ 
23 δ} ἸΝΕΣΙΣ Ν᾽ ὉΥΘ ὙἹΞ :50 ΠῚ ΤῸ ἍΤ Ὁ» ὍΝ ὙΣΏΦΥ ΌΡΝ ΤΊ 

ῬΟΡΟῚ Ὁ 229 5 ὝΒΣ Ὁ9 ὉΠΠῚ ΟῚ ὙΙΝ ΤῊΝ ΠῚ ΤἽἼΒ ΠΌΡΕ » ς 
24 ὉΒΦ ΥὉ» ΠῺΣ ΠᾺΣ ΚΡ» ΒΦΠ πὴ ὉΝ Ὁ ΤΊΣΠ ἫΝ Ὁ9. ἸἩΡΤῪ ᾿ΠΟΣῈ 

ΡΥ ἸΠΠΣῚ ΠΤ Ὁ ΦῸΝ ΚΡ ἸΠΠΊΒΠΙ ΠΡ Υ» ΤΩΣ 

18,.κ ΠΒῚΝ Ὁ» ΠῚ ὉΠ ΠΝ ὈΣΘ ὈΠΝ ὯΞ ΠῸ ὯΝ) ὯΝ ΤῊΝ ἼΔῚ ὙΠῸ 
4 ΠΊΠΝ ἽΝ ὯΝῸ ὮΝ Ὑ ἸΠΛΤΡΠ ὨΣΣΠ ΟῚ ὍΣ 55) ΠΙΒΝ ΝΟ ὈΝΖΥ τὸ 
4 ΦὉ)5 ΠΣ Ὁ ΠΊΦΖΌΣ 9 1Π εὐ ΠΙΠ ὈΦΌΠ Ὁ Ἢ» ὯΞ0 πντὺ ὉΝ 
π ΠΟΥ ΝΣ ΠῚ Ὁ ΨΩ ἸΓΊΘΏ ὉΠ ΠΝΌΠΙ ΦΈΣΙ ΠΠ Ὁ 13 9.825) 2ΝΠ 
6 ὨΜῚ ὈΝ᾽ ΤᾺ Ὅλ ΟΝ ΜΌΝ ΝΟ ΡΥ ὍΝ ΝΟ ὈΣΜῚ )ν ἘΠΡῚΒΙ ὈΡΘΌ 
7 ΔῊ» ἸΠΌΣΠ ΠΣ ΝΟ ΝΣ ΣΡ Ὁ ΓΡΡΊΧ» ΠΝ ὉΜῚ ΝΘ δθ ἸΠ)}Ὸὺ ΠΝ 
8 ΓΛ 15) Ὁ ἼΦ.3 2 ΠΌΣ" Ὁ ἸΠὺ ΔΝ ἸῸΠῸ 0) ΝῸ ΠῸ) ΔῸΣ ις 
9 ὌΡΦΨΟΊ ἽΠ᾽ ᾿ΠῚΡΠΣ ΕΟ ὟΝ Ὁ} Πσ»ὴ ΠΝ ὈΡΦῸ Υ7 200) Ὁ Πρ ΝὉ 

ἘΠῚ ΟΝ ὯΝ ΠΡ ΠῚ ΒΤ ΡΣ ΓΕ ΙΖ, ΟΣ 
"1 ΕΜ ὍΝ Ὀδν Ὁ ΠΟ» κὸ πος 9. ΔΝ ΝΥ «ΟῚ ἼΒ γὺ 15. Ὑϑ1ΠῚ 
12 ὉΔῚ ΔῸΣ ΝΌ ὉΠ 5 ΠΡ ΠΡ ἸΩΝΝ Ὁ» ἸΜΒΌ ἸΠΡῚ ΠΝ ΠΗῚ δ 5 
13 5 ΠΕ ΠῪ ΜΝ ὙῈ ΠΡῸ ΠΣ ΠῚ ἸΓ) ἼΦΖ53 1ΠῸΡ ΠΟΡῚΛ Ὁ ΜΌΝ ὈΛΟΊΘΩΠ 20 

ΠΥ Δ ΓΘῚ ΠῚ ΠῚ ΠΟ ΠΌΝΠ ΓΊΣΡΊΠΠ 
14 πϑ πνλ δ᾽ 41 )ο} ΠΡ ΣΝ ΛῺΝ ΠΡΒΠ Ὁ9 ΠΝ ΝΥ} ὙΠ ΠῚ 
Ὁ δ ἸΠΡῚ ΓΝ δὶς ὈΝῪΣ᾽ ΓᾺ ὍΘ ὃ ΝΟ Ὁ ΟΡ ὍΝ Ὁ Π ὃν 
ι6 ΠΏΣ ὈΠΨῚ ἸΠΣ Ὁ») ἸΌΠῸ 51) ΝΌ ΠΟ ὉΠ δ 52Π ΠΛ δ ΘΒῚ ΝΘ 
17 δ᾽ ἢ Π ἼΠ ΠΡΠΣ ΠΩ ὍΒΦΌ Πρὴ Ὁ ΓΟ ἽΠῚ ἼΦ) Υ 2 ΟΥΡῸ .Ἴ2 Ὡς 
ι8 ΠΡ Σ᾽ δῦ ὝΧΝΝ β51} δ) ΡΖ» Ων Ὁ ΔΝ ΠΡ ΠΥ ΔΝ ΠΡΔ ΠΊΘ᾽ 
ι9 ἸΏΠῚ ΝΠ Ἰ}3 Ἰ2Π ΝΟΣ δὴ »Ὲ0 ὈΠΊΘΝῚ ΕΣ ΠῸ ΠΟΣῚ ΛῸΡ ὙΠῺ 
5 ΠΝΌΠΙ͂ ΘΒ) ἘΠ ΠῚ ΠΝ ΠΡ ἼΣ ἘΡΠ 9 ΓΝ ΠΡ ΠΡῚΒΙ ὈΡΦῸ 
Ἰν ῬΝΊΝΠ ΠΡῪΣ Ἰ2Π 98 πϑν ΝὉ 2Ν} 2ΝΠῚ 52 Νν Ὁ 13 ΠΊΌΠ ΜΝῚ 

ΠΏ οὖν »ΦΎΠΕ ΠΡ ΤΠ 10 
21 ΠΝ ΡΠ 9 ΓΞ ΣΙ πῶν ΣΝ ΝΌΠ Ὁ90 3 νὴ Ὁ »ΦῪΠΤΙ 
22 ἸΠΡῚΩ Ὁ ὙῸ Νῦ πῶν Ὑ γνῦθ 9. : ΠῺΣ ΜΝ ΤῊ ΠΥ ΠΡῚῪΔΙ ὈΡΘΌ 
23 ἐΠῚΠῚ ἸΟΘὙΤΟ ἸΔΊΦᾺ ΒΌΠ ΠΝ ΝΣ ὍΝ »ΦῚ ΠῚ ΠΕ ΚῸΠΠ ΣῪ} ΠΟ ΣΕ 
24 Ὁ ΩΝ ΠΡ ὋΣΝ ΓΙΩΨΙΩΠ 529 δ) ΠΌΡῚ ἸΠΡῚΝΟ ΡΟΣ ΞΖ 
ΣΟ Ὧ3 ΜΌΠ ἼΦΖΙ ἸΏΝΌΠΩῚ Ὁ ἫΝ ὌΡΌΣ ΠΟΘΙ. Νὸ ΠΟΡ ΣΝ ῬΠΡῪΣ Ἂς 

5 ὨΞΥ ΝΟΠ Ἰ9ΡΝ Νθ ΘΥΙΠ ὉΝΣ᾽ ΓΒ ΝῈ ἸΨῸΣ ἽΝ ΤΥ 350 κῦ ὈΓΩΝ) 
λό : ΓΔ «Ὁ». Ὁ») πῦν ΣΝ ΟΝ5 ΠΟΥ .) ΠΌΨΥ ἸΠΡῚΒΌ ῬΥῚΣ ΔΊΦΘ 5 ΡΝ δ 

28.2) «ἐξ γὙ»} ΡΠ ΖΒ) ΠΝ ΝΠ ΠΡῚΒῚ ὈΘΦΖῸ 9») πῶ ὝΣΝ ἸΠΡΙΖΣῸῊΘ »ΦῸῪ ΞΣΣΙ 
29 ἸΒΡΝ οἷ ὈΝῪῊΣΥ ΓΔΒ ΤΩΝ δ᾽ ΝὉ ΠῚ ὙΠ ΠΡ ὍΝ ΚΡ 590 “ϑανίον 

ΘΝ Ὁ ὈΞῪ ΝΟΠ ὈΣΉΣΥ ΠΙᾺ ΣΡ Ὁ ΘΥΠ ΟΝ ὙΥῚ 40 
5 ἸΔΩΙΠῚ ἸΔῈ ΠῚ ΟΝ Ν᾽ ὈΝΚΥ ΔΒ ὉΞΤΝ ὈΡΘΌΝ ὈΘΥΣ ΦῸΣ 159 
31 ἽΦ ὈΞΎ Ὁ9 ΠΕ ὈΞΟΡῸ ἸΣΟΠ 1. ΣΟ 50 ΠΥ ΟῚ ὈΘΨΩΒ 90 

----- .«θ.δὲ 

ὙΠ ΠΟ" 14 () Φ ΠᾺ τ (β) . ΠΟΚΌ ἽΠΝΌ ΠΕ ΠΌΡῚ 18." (4) 



14 -αὐθο.ϑ ὈΚΡΙΤ 40)»8:»- 18,12---20,1ς 

δ Ὁ. ΕΝ) ΠΣ ἸΠΌΠ ΠῸΝῚ ΠΙΣῚΠ ΠΥ ΣΤ 3) 50 ἸΦᾺΝ “2 ὈΠΚΨΌ 18,32 
ΕΥΠῚ ἸΔῸΣΤῚ ΓΤ ΣἿἼΣ ὉΝ ΠΩΠ ΠῚΌΣ ΥῈΠΝ 

«0527 "6 δὲῖ5 ὈΤΠ9} ΠΝ 1909 Ὁ) Ὁ» ΠΟ ΜΝ ΠΡΝῚ ΣΘ,κ 
5 ΟΣ ἸΠΣΡν ΤΟΝ ἐδ" 2 
ἐπ᾽ νυν Ὁ» Ὁ νοϑ κὸ γ»ῸὉ ΓΝ 5 θοῦ» ἼΌΝ ΠΝ 

(Ἢ Ἢ") ΣῊ ΠΟΣῪ ΠΣ ὈΣῚΡ99 ἼΠ3." 
ΠΝ Ὁ ΠΡῸΣ ἽΠΝ ὉΨΠῚ 3 

ΠΣ ὈῸ Ὁ δένὴθ Ἰ810 ἼΘΝ Ὁ ΕΝ Ὁ ὨῚΘ ἢ. ἼΩΟΝ 
Ιο ὩΣ ὨῸΘ ΠΠΗΥῚ ΠΡ} ΠΡῚΒ ΒΓ) ὈΠΠΦΣ. ὈΝ} τι ἀνθ» 4 
οὐ ΣΟ ὟΝ Ὁ ΡΒ ΠΡ οὙ τ ΤΣ ΒΌ γι ὧδ ὈΥΊΠΣ ὙπλΝ 
ΠΡ 18 ὃν ἸΠΔῚΡ ΠᾺ)Π) 
9 2 ὙΠ3Δ5 ἐπ) ἜΓΡΠ ΤῸΝ ΠΌΤ Ὁ ΝΠ π 

ΠΠΟΣ ὙῈ9 ΠΡ “ὙΠῸ ΠΡῚῚ 
ι5ς. ΠΟΤῚ ὙΠ ΠΌΠΣ ΒΕ 12 ΠΡ 5 ΠΡῚΝ ἼΠΔ ὙΠῸ ὁ 

ΠῚ 2 ΓΗ}] ὈΣῬΠ ΠῚ ὟΝ ὈῚΝ ὩἪΘ ἡἼ9 Ἴδ9Ν 
ἘΌΝ ΣΎ ΠΕΡ ΟΣ ΟΡ ἼΒΠΠ ἽΠΠ ΠΡ ΨῈ ὉΙΡΓ ΨΟ» »ΦῚ 7 

ΟΝ ΠΡ» ΓΝ ἼΣΟΣ ΠΟΊΣΦ ΠΠΡῚ 13 ΠΝ ΡΟ ΠΟΣῚ γ ΖΝ 
ΠΌΟΝ ΠΣ ΠΡΟ ΟΝ ΜΗΠῚ 4 ΠΊΣΘΘ 3320 ἊὨδΝ) ΛΜ ὯὍΒῪ 8 

2 ο ΩΣ ΠΡΒῸ ΠΣ ΠῚ Ν᾽ ΡΠ) ὈΠΠΟΣ ὈΓΦΖῚ γὉν Ἰ 2} 
"} 

ἘΓΡ᾽ ὙΠΠῚ Ὁ ΠΟΥ 

ΦῪ ὈΝ᾽ ὉΡΙΌ ὈΥΣΣΝ ἸΝ8 ΦΊΤ ἬΝ ΌΠ. ΠΡ ΠΟ. ὙΠ 20,κ 
25 δι δ᾽ ὉΡΙ ΠΝ ἼΣῚ ὈῚΝ 13. ΝΟ ΜΝ ΤΠ ἼΔῚ ὙΠ Ὁ ἸΏΦῸῚ ΣῊ ΠΕ 3.2 

ΦΎΙΝ ὈΝ ὉΝ ὙἹ ὈΝΔ ὯΠΝ ἘΝ ΦΎΙ ΠῚ ἽΝ ἼΩΝ ΠΡ ὈΠΛΟΝ ΠΩΝῚ 
ὈΓΙΣΣ ΠΟΡῚΠ ΠΝ ὈῚΝ 138 ὈΙΘΦΖΊΠ ΠΝ ὈΒΦΌΣ ΠΛ ἼΣ ὈΝῸ ὯΣ) 4 
»ῈΣ Ὁ ΝΙΨΝῚ ὈΙΕΎΣΣ ὙΠ. ΝῺ ΠΤ ἽΝ ἼΔΝ ΠΡ ὈΠῸΝ ΠΊΘΝΊ ΦΌΡΥΤΠ π 
ἸΏΞΟΝ ΓΤ ὉΝ ΝΟ ὉΠ ὙΠ ΜΦΜΊ ὈΥΝΌ ΥΝΔ ὈΠῸ »ῊΜ) ΡΡὴλ ΜΔ 

30 ὉΠὺ Ἰδὼν ἼΦΗ ΥῸΣ ὉΝ ὈΣΒΟ ΥἽἼΝΌ ὈΜΨΙΠΣ ὉΠ Τ ΠΗ) ΠΤ ὮΥΏ 6 
Ὁ ΡΟ Ὁ ὈΓΝΟΝ ἼΘΝῚ ἘΠΊΣ ΝΠ Ὁ50 ΜΥῚ ὮΣ Ὁ ὉΠ Π5Ὶ Ὑν 
»ΌὉ ὮΝ ΜΟῚ 3 ΥἹΔΝ ἸΏΞΥΤΟΝ ΓΤ ὮΝ ἸΝΘΒΣ ὉΝ ὈΥΣΌ ΟΥ̓) 9 ΣΠ 8 
ἼΡΣΟ ΘΝ 1» Νὸ ὈΣΒΌ Ὁ) ΠΗῚ ὉΌΣ ὉΠ ΡΟ πε Κ᾽ ὃ Ν 
πη 29 ὋΝ Ἰ»Ὸ) ΡΝ ὈΣΣΌ ΥῈΝ ΤΣ ὈΠᾺ ἘΝ ΠΡ. ὈΙΤῸΡ ῸΠ 9 

35 ΥΟ ὈΝῚΠ ὉΠ ὈΠῸΝ ΤΨΡῪῊΣ ὝΦΖΙ ὈΞῚΠΣ ΠῸΠ ΣΝ ὈΝΔΠ Ὁ" 
ΤΙΝῚ ΡΠ ἫΝ ὈΠῸ ἸΡΝῚ ΕἸΣ ΔΠ ὉΝ ὈΝΩΝῚ ὈΣΒΌ ΡΝ ὈΝΌΣΙΝῚ ΟΥΒΌ τι. 
ΠΣ ῬῬΛΩΣΣ ΠΝ ὨΣὲ ὉΠ ὙἘῚ ΟἽΝΠ ΠΝ ν᾽" ὋΣ ὈΠῚΝ ἩΨῊΠ ὌΘΦΌ 12 
ΘΝ ΓΟ ΥἹΟῚ ΣΟΦῚΡΌΟ ΣΤ ὉΝ Ὁ ΠΡῚ ὈΠΔΣῚ 58 ΠΝ ΠΣ ὉΠῸ 13 
ΠῚ ὙΠ ὈἽΝΠ ὈΠῚΝ ΠΣ» ΣΝ ἸΌΝΘ ὌΒΦΟ ΠΝῚ ἈΠ Νῦ ὙΡΠΣ ἼΣἼΘΣ 

40 Ἰ)Ὸ ΠΡ ΌΠΊΡ59 Ἴ3Ἴ23 ὉΠῸΡ ῺΠ ἼΒ ἼΘΝΙ ἽΝ ΘΠ ΠΣΦ ΠῚ 14 
ΠΡ Ὁ ὩΝΟΣ ὋΝ ὨΔὺὴ ΣΌΣ Ο ὈΠΝΝῚΠ ΣΕ ὉΔῸΠ δ ΠῚ Δ ὯΔ Ὁ 
ὯΣ 2) 2)Π ΠᾺῚ ὙῈ ὈΠ0» ΠΣ ΣΝ ΥΜΙ ὃ ὈΠῚΝ ΘΠ 50 ἼΣΙΘΩ 

------ «θ᾽ 

ἈΝ τ 9) ΠΥΊΣΟΣ ΠΙᾺ" 19,9 (ὦ) 



40,16---2:1,3 -“αἰθ.ϑ ον ὈΚΡΙΠ" 2902)»8)».- τς 

20,.6 ᾿ῬΊΛΞΦ ΠῚ ὉΠᾺ Ἰ20Π ΜΝ ΡΠ ΠΑῚ ἸΌΝῸ ὭΒΦΟΣ 5} ΣΠΊΣ ΜΠ ὅ59 ΜῊ 
17 ΠῚ Ὁ δοὺ ὈΓΓΙΨῸ ὈΤΟΡ Ὁ ὈΠῸΝ ΕἽἼΠ ὈΞ0 ὈΠΛΘῚΡΣ ΥΥῚΝ Ὁ νη 
18 ὈΓΡΟΟΦΌ ΠΗῚ ἸΣΠ ὉΝ ὈΞΤΊΣΝ ῬΊΠΣ ἼΞῚΘΣ ὈΠῸΣ Ὁ ἼΔΕΙ ΕἼΣ πὸ 
ι9 ὍΣΟ ΠΝῚ ὯΝ ὙῊΡΙΣ ὈΞΥΤΟΝ ΣῊ ὉΝ ΠΜΌΒΗ ὍΝ ὉΠ 22) ΤΟΣ Ὶ ὃΝ 
5 ὮΝ Ὁ ΠΡ 593) Ὁ ΠΝ ἘΠῚ ΣῚΡ ΠΣ ΠΝῚ ΣΏΠΙΝ ἩΦΡῚ ΥΩΦΨ ς“ 
δι ΣΝ ΥΩ ΜΡ ΒΦ ΠῚ Ἰ55Π ΝΌ ὙΠΡΠΣ ὈΣ2Π Ὁ ΥἹῊ ΣΌΣΥΤΟΝ ΤῊΣ 
ὙΠ ἼοϑΟ ΘΝ, ΟΠ ὙΠΠΞΟΣ ΠΝ ὨΠᾺ ΠῚ ΟἿΝΠ ΣΝ πῦνλ ἼΣΝ ὨΠῚΝ 

22 ΔῊ) ὉΠῚ 029 ὋΦ Ἰ»Ὸ9 ΣΝῚ τ ὮΝ ΠΩΨΠῚ ΕἸ ἼΘ3 Ὅ3. ΒΝ ΠῚ 50 ὈΓΟν 
3 γᾺῈΠΟ ΣΦ. ὉΠ δ ΠΝ ΝΟΣ ὋΝ Ὁ ΤΌΤ ὉΣῈΣ ΠΝΣΠ ὝΦΕ ὈΛ)Π 
λ4 ΠΊΠΣΦ ΠῚ ἸΌΝ ᾿ΠῚΡΠῚ ἸΦΡ δἰ ὍΣΟ 15») ΓΙ ΣἽΚΩ ὉΠΊΝ ΠΥΡῚ ὉΝ22 ὮΠΙΝ τὸ 
τ ὨΘῚΟ Ὁ ΤΠ ὩΠῸ ὯΠΣ ὮΝ ὈΔΥ ΤΌΤ ἽἹ ὨΠΊΣΣ Ὅ) ὑπ 
26 ἸΡῸ" ὨΠῚ ΡΒ 9 ὝΞΡΠΣ ὈΠΏΡΌΣ ὨΠῚΝ ΜΌΝ ΤΌΠ) ὙΠ} Ὁ ὈΘΟΦΌῚ 

ΠΝ ΣΝ Ἡ»τ Ἴδε Ἰ»Ὸ5 Ὀον 
47 Ἢ» ΠῚ ἽΝ ὋΝ ΠΡ ὈΠῸΝ ΠΠΘΝῚ ὈἿΝ 13. Ὁ Σ᾽ ΠΙᾺ ὍΝ Ι Ἀ9 
λὲ ΓΝ ὯΝ) ΣΝ ΥἹΗΠ Ὁ ὈΜΔΜῚ ΕὟΡ 3. ὈΣΡΌΣ ὈΞΤΣΝ ΓΝ 181) ΠΝῚ 

ὈΓΨΊΣΙ ΠΣ ὮΦ ἩΠΣῚ ΠῚΣ» ΥΡ 591) ΠΙΘῪ ΠΡ) Ὁ9. ΝΥ ὉΠῸ ΠΠῚΝ ΠῚ Ὁ 
«ἸὨΠΘΌΣ) ΠΣ ὈΦΣ᾽ ἸΣΘῚ ὈΣΎΠΠ) ΠΡῚ Ν᾽ ἸΘῪΣ ὈΣΣῚἽΡ ὉΝ9 ὮΦ Ἢ 

υ ΠΝ ὈΞΤΣΝ ΤΥ ΠῚΠ ΟΝ ἫΝ ΠῸ Ν᾽ Δ ΝΣ ἫΝ 159 
31 ΓΝ ΟΝΔ Ὧ32)32 ὙΞΚΡΠΣ ὈΞΡΌ ΠΝΟΣῚ Ὁ) ὮΓῸΣ ὈΓΣΡΟ ὙΥΤΝῚ ὈΝΌΘΣ 
δ ὙἹ ὈΝῊ)᾽ ΠῚ Ὀ5ῦ ΟὟΝ Ὁ Πσρ ΟΠ Ἵ Ὀ5Θ) ὕ5.2» ὈΛΝΌΒΣ 20 

32 ΠΝ ὯΝ ΠῚ ΝΟ ΤΠ ὨΣΠῚῚ Ὁ» ΠΟΡΠῚ (50 ΟΣὟΥΙΝ Ὀδ ΠῚ ΟΝ ὈΝ) 
33 ΤΠ ἽΝ ὈΝῈ ὯΝ ὙἹ ΠΣ Υ» ΠῚ 9 ΠΙΣΊΜΠ ΠΊΠΡΦΏΣ ὉΝῺ5 ΠΥ ὨΥΊΟΝ 
34 ὮΞΠΝ ΝΠ 5» ὙΘΝ ΠΘΊΟΦ ΠΌΠΩΥ ΠΣ ΒΥ ΠΡῚΠ ὍΣ μὸ ΣΝ 

ΓΟ) ΒΥΔῚ ΠΡῚΠ ὍΣ ὍΣ ΓΝ) ΣΝ ΓΙΝΊΝΙΠ ἸῸ ὈΞΡΝ ἸΣΣΡῚ ὉΔΘΡΠ ἸῸ 
πὸ ΝΣ ὨῺΒ ὈΦ᾽ ΠΩ͂Σ ἸΔΌΡΦΣῚ ὨΝΟΡΠ ἼΔῚΘ ὉΝ ὍΞΠΝ ΝΠ ΣΠΘΊΌΦ ΠΌΓΙΣῚ 2ς 
36 ὈΝδ ὈΣΡΝ ὈΡΟΝΝ 15 ὈΣΒΌ γῸ ὙΣΤΘΣ ὈΞΩΝ ΠΝ ΠΌΡΟΣ ὝΣΝΘ Ὁ) 

38.2) ΠΥ βῪ ΔΡΌΘΣ ὈΞΗΝ ΝΩΠῚ ὈΣΜΠ ΠΠῚ ὈΣΩΝ ἸΠΩΡΠῚ ἐπη πὴ ἽΝ 
ΝὉ θΠῊ ΓΘῚΝ ὉΝῚ ὨΣῚΝ ΜΌΝΩΝ ὉΠ ΜΘ 3 ὈΨΦΊΒΠῚ ὈΥΤΊΩΠ ὯΞὉ 

49 5 Ὁ ΓῚΠ ἽΝ ἼΝ ΠῸ ΝΣ ι ΠΣ ὈΠΝῚ ΠῚ ΣΝ Ὁ. ὈΠΡΤΊῚ ΦΝΊΣ 
ὈΞΠΌΡΟΣ ἫΡ ᾿ πη Ὁ ὙΣΡ ὉΣἁ ΠΝῚ ὍΝ ὈΨΌΣ 55 ὉΝ ὙἹΜῚ ΥἹΣΡ ἸῺ 30 
ΓῺ 9 Ἴ2}»" ὈΪ ΠΊΣΤΡ ΣΝ ὉΝ) ὉΒῪΣ᾽ ΓΘ ὙἹΣ Ὁ ὙΠΣ 5 1052 7923) 
5} ὈΞΤΙΝΟΘ ΠΝ ΠΗῚ ὈΞΠΒΥΩ ΠΝ ΣΥΥΤΣ ὈΖΣῚ ὈΣῚΝΣ ὉΣΣ 1ΡΠὉ9 ὉΝῪ" 

41 ἸῸ ὈΞΠΝ ἸΠΣΞΡῚ ὈΘΡΠ ἸῸ ὉΞΓΝ ὙΠῸΠΣ ὈΞΠΝ ΠΡ ΠΣ ΠΣ ὈΞΣΡ 
42 ΠΥ ὍΝ Ὁ. ΠΡ ΣΏΝΠ Ὁ 55 ΠΡΟ ὯΞ ὮΠᾺῸ) ὍΝ ΠΙΣ ΝΠ 
ΠΣ τ τ ΠΝ ΝΟΣ ἼΝ γΠ ὃν ὈΚλ ΠΟῚΝ ὍΝ ὈΞΠΣΣ ἩΒΏΠΩ 35 

43 ὯΔ ὮΠΝΌΩΣ ἼΦΙΣ ὈΞΠΟν 29 ΠΝῚ ὈΞῪ ΠΝ ὩΦ ὈΠΦΠΣ 1ὈΞ 3ΝὉ 
44 ὍΣΡΝ ὙΌΣΡΣ ΓῊΤΡ Ὁ 9 ὈΠΡΤῚ ὉΔῸΝ ἼΦΖΝ ὈΞΓΠΡῚ Ὁ93 ὨΞῸΡ5 ὈΠΟΡΟῚ 

ἐΓΓΝ ΣἿΝ ὉΜΔ ΝΕ ἼΖ. ΓΔ ΓΊΠΓΙΖΠ ὈΞΊΤΉΣΟΡΘΥ ΟΡ ὈΞΎ πὸ ὋΣ ἸΡ»Ὸ9 

5 

21,1. ὈΥΥῚ δ» ΒΠῚ ΠΟΘ ΤΥ 25 ὈΝ ἽΝ 13 ΜΝ ΠΤ ἸΔῚ ὙΠῚ “δ 
3 Ν ἫΝ ΠῸ ΠῚ ἸΣἽῚ ῬῸΦ ἈΠ Ἴ»Ὁ ΩΝ :Φ ΡῈ) ΠῚΣΠ ϑι 3.» ΜΏΣΣΙ 

---ττορβθεσνϑς, 
1 ΠΙΣΠ ὈΔΠ Ἵ» ΠΣ ΠῸΡ ΚἼΡ") ὮΨ ὈΝΧΣΠ ὈΠΝ ἽΨΝ ΠΌΣΠ ΠῸ ὈΠῸΝ ἼΩΝ) 20,.9 (5) 

ΥΩ 20. (Ὁ) ΓΝῺΠ 1260) 
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ΩΣ ΠΆΘΗ ΗΝ 5» ΥἍ 9.) Πὸ Υ» 9 2 ΠΌΣΝῚ ΒΜ Ἴ ΠΙῈΡ ὉΣἹ ΣΤ ΔΖ 
ΠΟ Ψ3 ΠῚΠ ὮΝ Ὁ ἼΣ 5. ἸΝῸ ΣΠΟΊΌΝ 52)0 ὯΔ Ὁ9 ΠΙᾺ ὩΣ ΠΣ 4 
ἐπ Ὁ ΦΨῸΘ ΝῸΠ Ὁ ὉΣῺΝ ΠῸΠ ΠΝ ἽΝ ΗΠ ἼΔΕΙ ΠΏΣ ΝΟ π 
δὴν ΠῚ ὈΡΣΥ δ Ἴ ὈΔΦ ΟΝ 15 ΟΝ ὧν ΣῊ ὙΣῚ ὙΤῊ 7.6 

ς Δ ΠῚ ἽΝ ΠΡ Ὁ ἢ) ΠΟῚΝΟ ΠΊΩΝ ΕΝ) ΠΟῚΝ 9» Β22)ΠῚ ΦΡΎΥΙΡΟ 8 
ἼΟ ῬῸΠ ὍΝ Ἰ»» τ} ΡῸῊΣ ΘΟ ῬΠΩΠῚ ΠΨΒΟ ὩΝῚ ΝΣ ΠῚ ΤᾺ 9 
ἼΦΖΙΆ 9 ἸῬΨΤῪ ᾿ΦΡΟῚΊΌΣ 2.) ἼΦ.{2 Ὁ9 δ» ΠΨΙΘ ΣΤ ΝΣΗ Ἰ »ΟῪ ΡΣ " 
ΓΜ ὨἿΝ 18. ΠΠΝῚ Ἢ» δ'π ΜΝ ΠΛ Ὁ ΝΣ ΤΠ ΜΝ 
ΠΤ ΠῸ ὃ" ΤΟΝ ΓΝ Ὁ ΠΝ ΠΣ ΤΌΝ ΠΥΘΩῚ ὈΠΟ ἼΣΟΣ 12 

ιο ΠῚ Ὁ9 ΠΙΏΠΣῚ ὈΣΤΤ Ὁ9 ἸΒῪ 29 9 Ὁ) ΠΝΣ 9 ΠΡῸΦ Ἀν ΠΘΜΝ ΠΝΝ 
ἘΠ ἽΝ ὉΝ) ΠΛ ΠΗ͂Σ ΠΣ Ὁ ΠΏΣΌΣ ὈΦῺ 9] 

ἽΝ ΠῚ ὯΝ ΠΡ ΠΩΝῚ ΝΩ2Π ΟἿΝ 15 εἼὉΝὉ ΜΝ ΠΤ ἼΣῚ ὙΠῸ 14.123 

ΦἸΔῚΟ ΣΝ ἸΩῚ 21,16 ΔῪΪ 5] 
ις ἢ53 δη ἐ ΠΌΤ ὨΔὲ ΣΙΠῚΠ 

ΠΕ ΒΥ ΡΙΤΗΠΙΠ ΜΠ ΓΤΊΓ ΠΩ ΠΏ Ἰ»Ὸ" Ἰ 
Π ΤΣ ΠΡῚΝ Πῦ ἘΠῚ ΡῚΣ οὗ ἸΡῸ 

5 ὉΝ ΩΣ ὉΝΝῊ ἘΚῸΣ 55 ΝῊ ὯΨ2 ΠΗ͂Σ ΜῊ 9. ὈἽΝ 12 ὈΣΤῚ ὈΨῈ 7 
ΠΠΝῚ Ἐν ΟΝ ὨΝδ. νν νον. ἸΠΣ Ὁ ΤῸ 3» ῬΡΡῸ 150 ὋΣ ΠΝ ΣῈ 19.18 

20 ὭΣΤ ΔΊ ΜΥ ὉΔΌΣ] ἐν ν ον 5 δῷ» 5 ἽΠῚ ΝΏΣ)Π ΟἽΝ ἢ3 
ὍΠ2 ΠΡ ΨΟΣ Ὁ9. ὃν Ὁ 3 ΠἹ ΠΟῪ 20. ΔῸΣ ἸνῸΣ 170 ΠΥΊΤΙΣ ΦΡΟΥΊΤΔΙ 9 
ΌΣΠ ὌΣΤΡΗ ΟΌΥ ΧὙΠΝΠΠ ΠΕΡ ΠΛ ΡΣ ΣῚΡ “ῬῈ ΣῪ ΠΠ5-Ὁ» 2ι 
ΣΛΔἽῚ ΠῚΠΝ ὉΝ ΘΠ ΠΣ ΠῚ 2 Ὅν» ἜΣ ΠΒΝ ὉΝ Σ᾽ ΠΡΌ ἼῺΡ ΠῸῺΝ 22 
ὙΠ δ) ΣῪ Ὁ 7 ΟΣ ἽΝ 13 ΠΠΝῚ ΟΝ Ὁ ὮΝ ΤῊΝ ἸΣῚ ὙἹῸ 24.21 

»ς » ΤῊ ΙΦ ΝῸ ὙΡ ΤΥ ΚῚΣ ΤΡ} ὈΠῸΝ ἸΝΣ ΦΌΠΗ ΝΟ Ὁ22 ΡΟ πὸ 
ἽΟ» Ὁ 193 ὈΣΥλλ» ΠῊΠῚ ΠῚ ἸῸΝ 2 ΠΞῚ ΠΕ 2 ὙΠ 29 ὈΉ 26 
ὍΝ ὈΘΒΠᾺ ὉρῸΡ ὈῸΡ ὈΌΡ᾽ ὈΘΥΠ ὋΣ ΜΚ ΤῊΠ ὈΝ 9)» 32 
ΟΡ νυν ΠΟ 5»2 ΠῸ ΠΠΡῸ δΏΝΦΥΥ ὨΌΡΙΠ ΠῪ ἸΣῸΔ Σ Ἴ222 ΠΗῚ ὨΒΠΣ 27 
ΝῚΦ ὈΔΌΡ9 "ΠῚ ἐΡῚ ΠΣ ΠΡΌ ἽΒΦ9 ὈΥΨΦ Ὁ» ὈΓῸ ὈΝὴ ΠΡΥΊΠΩ 28 

20 ΦΌΡΙΣ ΥΣ ὙΘΙΘ ῈΠῚ ΟΠ 
ΓΊΝΠΟ ὈσΨΡ ΠΣ ΠἼΣ ΞΟ ὨΞΎΣΦΙΣ 1»λ ΠῪ ἽΝ ΔΝ ΠῸ 159 29 
ΝΣ »ὺ ὉΠ ΠΡΜῚῪ ΕἸΣΒΡΙΣ 93 ὈΣΎΘΣΙΠ Ἰ»0 ὈΞ 093 ὈΞΤΝΒΠ " 
ὈΝΎΤῚ ΠΡΟΥΌΠ ὙΠ ΠῚΠ ἽΝ ἫΝ ΠῸ ἐγ 5 ΡΣ. ἸῸΝ ΜΔ ὝΦΕ ὈΒΦ 3: 
ΓΡΟῸΝ ΠΣ» ΠῚ» ΠῚ» ΌΣΠ ΠῚ ΞΔ ΠΌΡΟΣ {τὴ ΝΌ ΠΗῚ ΠΊΩΡΣ 3: 

ῆς ἸΏ ὈΡΦΌΠ Ὁ ὙἼΝ ΝῺ Ἢ πνὶ κ᾽ ΠῚ Ὁ) 
ὈΠΟΎΊ Δ) ἹΔΡ Ὁ3 δ» ΠΥ ἽΝ ΟΝ ΠΡ ΤΩΝ Ν33Π ΟἽΝ 12 ΠΣ 21 
ὨΌΡ5 δ) ) ΔῊ ΣΡ ὧπτν ἸΡῸΣ "ΠΟΥ ΠΩ ΠΠῚΏΡ 2ἽΠ ΣῚ ΛἼΘΕῚ 34 
ὩΣ ΤΥ ἢ ΠΡ9 ὈΒΡ ΝῈὉ ὯΝ ὈΥΦῚ ΟὐῦΠ ΤΕΣ Ὁ)» ΦΡΠῚΝ ΛΠ 3215 9 π᾿ 
ὌΨΙ ΤΡ ἸΠΘΡΟΥ ΕἼΣ ὈΡΝ ΤΠΥΘΘ 2 ΠΝ) ἼΣΗΝ ὈΡΌΣ ΠΨΠ ὉΝ 36 

49 ΠῚ ΝΟ ΠΣ Ὁ ὈΤΨΞ ὈΥΣΝ ὍΣ ὙΠΛΠΣ ΤΡ ΠῈΝ ἸῺ ΣῈ 37 
ΟἸΛΣἽ ΠΣ ὮΝ 5. ἼΘΙ ΜὉ ΥῈΝΠ ἼΠΒ ΠΤ ἸΘῚ πῦϑδῦ 

-- οτος 

ΚἼΣ 54 (Ὁ) . ΔἽΠ 16 (β) . Υ» "9 ΛΌΝΒ 25 29 ΟὟΘΣ ὯᾺ 21. (ὦ) 
4 

ὑοῦ Φ.. ὨΠῸ ΠΡ ὭΦΟ .ς Ὀποδὴὺ .« ὯΝ) ὈΪθὺ 7 (ὃ) 
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22,21. ὨΘῚΠ Ὑ) ΠΕ ὈΡΖΏΠ ὈΡΦΠΣ ὉἽΝ 15. ΠΛΝΝῚ ἐδ ὯΝ ΠῚ ἸΣῚ ὙΤῊ 
4 ΠΣΊΠΣ ΟἽ ΠΡ ὙΨ ΓῚΠ ΣΝ ἫΝ ΠῸ ΠΊΟΝΙ ΣΡ 9 ΠΝ ΠΠΡΊΝΤΙ 
4 ὝΡΔ3) ΠΌΣΝ ΠΕΣ ἊΣ ἸΘῚΣ ᾿πρρῦ ΠΟ» ὉΔῚ. ΠΛΡῚ ΠΡΡ ΜΊ29) 
ὉΝ) ΠΟῪ ὙΠΠΣ 15 ὃ» “ἼΡΡ ΝΟΣΠῚ ἼΘ᾽ ΡΠ ΠΝῸΟ ΠῸ» ὋΝ 

π ΠῚ ὨΪΠ ΠΝΘῸ Ἵ2 ἸΌΡΡΗΣ ἼΔΟ ΠΙΡΙΤῪ ΠΣ ΦΙΠ ἘΠΊΣΊΝΠ 90 ΠΌΡΡΙ 
7.6 ἸΦΡΙ͂ ὨΝῚ ΔΝ ΟῚ ΒΦ Ἰ»Ὸ Ἵ3 ΝΝῚ Ὁ ΘῈ ὈΝΉΣυ ἘΠ) ΤΠ ἘΠΟΥΤΟΠ 
8 ἼΠΣΦ ΠΝῚ ΠῚ Ὁ ΕἼ ὉΝῚ ΠΟΘΟΝΜῚ ὈἾΛΝ ἼΔΙΔΣ ΡΟΡ9 ἸὉΦΡ Ὃν 
9 ΕἼΞΙΛΣ ἸΦΨ ΠΌῚ 2 ΒΝ ὉΦΡῚ ὅ}) ὈῚ ἼΒΦ Ἰνοῦ Ἵ2 1 Κ9Ὺ ὉΣΝ :ῦϑη 

τ ΠΡ ΠΟ ὙΠῸ ΠΟῦΝ ΠΝ ΦῸΝ ΕἼ 3» 7 ΠΝ ἽΔ ΠΡ) ΔΝ ΠΨ 
12 ἽΔ ὙἹΡ0 ἽΠ 3 ΠΡ ὉΞΝ ΤΩ ἸΏΠΝ ΠΝ ΜῈ ΠΡῸΣ ΝΡ ἩΠ5 ΠΣ ΘῈ 
ΟΝ ΝΣ ΠΣ ὙΝῚ ΩΝ ΤῊ ὙΞ2ΠῚ ἈΠΡῸ ΠῚ Ἴ2) ὈἽ ἽΝ Ἰ»Ὸ9 

13 ἐ ἼΞΙΣΞ ἘΠ ἼΦ.Ε ἼΛΟῚ Ὁ») ΠῸΡ ἫΝ ἽἼΡΞ Ὁ» Β9 Ἰ3Π ΠΟΣῚ ΠῪΤ' 
14 ΠΣ ΤΠ ὮΝ ἽΠῚΝ ΠΟ ὋΝ ΣΝ Ὁ ΤῊ ΓΟΡΙΠῚ ὉΝ 39 ἼΟΡῚ 

160 Ἵ2 ΠΟΤ ΣἼΦΌ ἼΤΘΟ ΠΘΠΠῚ ΓΙΣ ΚΣ Ὑ ΠΥ Ὁ.25 ἽΠΙΝ ΔῚΣ ΠῚ ΠΘΡῚ 
ἘΠ ΔΝ Ὁ ΠΡΤῚ ὯΝ) 9 

18.17 ΠΩ͂ΤΣ ὈΥΘ γ ΟΣ Ὁ ἼΥ ΤΠ Ὁ ὙΠ ΟΝ 123. ἐδ ΟΝ ΠῸΤ' ἸΣῚ ὙΤῊ 
19 ἵν» ΠῚ ΟἽΝ ἼΔΝ ΠΡ ὩΣ 1 5 ὈΠῸ Ἢ ἽΠ3 ΠΊΒΙΡΥ 9.12] 5.12) 
5 ΠΤ Ό5 ΠΕΣ ΤΟΥ ὙΠ ΝΣ ὈΞΤΠΝ ΥῊΡ ὉΠ 190 Ὀ9Ὸ Ὀ599 ΠΝ 
ΒΝ ΥῊΡΝ 9 ὙΠ δ Υὖν Ππὺὺ ὙΦ ὙΠ ὉΝ ὉΥΩΥ ΠΊΘΙ}Υ Ὁ.) 

δι ΠῺΣ ΜΔ ὉΞῸΝ ἩΠῸΣ ὈΞΩΝ ΠΟΣῚ ΏΞΠΝ ἸΠΣΩΠῚ ὙΠΟΠῚ ἸΠΌΠΣῚ 
22 ΠΝ ὉΝ Ὁ ὈΠΡΤῚ ΠΡΣ ΔΝ 19 ὋΣ ΠΣ ΌΘ ἼΠΣ ΠΘῚΠΣ ὈΠΘΒῚ 

ἘΣ ΌΠ ΣΡ 
24.123 δΠ ΠΡΌ Θ Ὁ ΝΌ ΥῈΝ ΠΝ πθ ἫΝ ὈἿΝ 13 ΣΝ ὉΝ ΠπΥΤ ἼΣῚ ὙΤῊ 

τ ὯΝ 70) ἢ Ἵ ΣΜΊΦ ΤἼΝΘ ΠΣ ΠΝ) 42.52 Ὑδν ΤΌΡῚ ὍΝ πο) δῦ 
26 12 Ὁ ΠῚ ἸΣΠ ἸΌΘΠ ΠΌΠΘ ΣΠΟῚΠΣ ἸΔῪΤ ΠΛΊΣΟΘΙ ἸΠΡῚ ὝΡ ἸῸΠ 
ὈΓΨ ἸΟΟΡΠ ΠΩΟΥ ἸἩΡΥΤΠ πο ἭΠ" ΝΌΘΟ Γ2ὺ ΡΠ μὸ πὴ 

27 ἸΡῸ ΓΊΖΒΣ ἼΩΝ ΟἹ ἼΒΣΣ ἢ ᾿ΒῪὋὔ ὈΛΣΝῚΞ ΠΟ. ΠῚ :ὈΞῚΠΣ ΠΗ] 
λϑ ἫΝ ΠῸ ὈΣῺΝ 319 ὉΠ ὈΘΌΡῚ ΜΙ Φ᾽ ὉΠ ΒΡ ὉΠ ἩΠῸ ΠΝ 39] 1}52 »Ὲ2 
29 ἸΣΝΠ ἸΔΩΒΝῚ ὌΚῪ 22 1512) ΡΩ͂Ψ ρῶν ΥΜΠ ὮΡ Σ᾿ δὉ ΤῊ ΓΤ ΛΝ 
Ὁ ἽΡΜΣ Ὁδ0 ΥῊΒΣ ἽΘΡΙ Ὑ1)} ὙἹΔ ὅν ὯΠῸ ὉΡΩΜῚ ΣΡ ΝΣ ἈᾺ} ὋΠ ΠΝῚ 
31 ὨΞΥ ὨΣ9 ΩΡ» ΟΝ ὌΨΙ ὉΠ ἼΘΟΜΙ ΠΤ 0] ΠΠΠΦ 9 ΝΠ 

ἘΠ ΟἿ ὮΝ ὯΓΣ ὈΦΕΓΣ 

22,5.κ 1 ΓΠΝ ὮΝ ΠῸΣ ὈΔΣ) ὈΤΣ ΟἽΝ 3 ΣἼΝΟ ὍΝ ΠΤ ἼΣῚ ὙΠῸ 
4.3 ἸΛΊΘΙΣΥ ἘΠ ΟΥΣ. ΥΤῚ ἩΨΡ ὈΦῚ ἸΠΥῚΦ ἸΌΡῸ ΠΣ -β.)] ΠΡ Ή»}8 ὈΣΣΌΣ ΠΔΙΠῚ 
π ἸΠῚ ΥΣῚ ὨΩΣ ΠΟΣῚ Ὁ ΠΟΣῚ ΠΡῚΝ ΠΝ ΠΟΥΊΔΙ ΠΌΣΙΝ 
6 ΠΡ Γῦ2Π Ὅδῦ 30» ὝΜΕ ὅν. ΠΛΣΠΝΌ Ὁ» Ὡ9»ΠῚ ἽΠῚ ΠΌΣΙΝ 
 ὙἹΞΌ ὉΠ ΓΙ. ἸΠΠῚ Ὁ ΘΌ 39 ὈΦῸὋῪΘ 99 ἼΌΠ ΤΠ. ὨΝ20Ὶ 
8 ΤΡ ΠΝῚ 1ΠΝΘῸΣ ὈΠῸΣ 0505 ΠῺΣ ὍΝ 5323] Ν95 ὙΟΝ Ὁ 

ἸΣΌΦΖῸῚ ΣΡΟΊΣΣ ἘΠῚ Δ») ΠΌΠῚ ΠΥΡῸΣ ἸΔΦ ΠΡῚΝ 5. ΠΕ» 0 ὈΥΥΘΌ 
9 ἸΏΝ ΠῺΣ ΦΧ ὙΜΝ Ὁ3 ὍΣ ΠΏΠΝΟ ὍΔ ΠΏΣ 159 1ΠῸ» ὨΠΊΣΗ 

---τ- οὐϑοῦρδς 

ΠΣ ΠΜΚ ὨΝΡΥ πῦπκ Ἰγθ ἸπΟΣ 4" Ὁ . 2 43,3 (β) . ὙΠῸ 1Δ,4 (α) 
Ἑσοῖ, 3 

Ὁ 5 

20 

35 

40 
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Ὁ" ὈΦ ὙΗῚ ἸΣΝῚ ΣΥΣ ΠΡῚΝ Ἱπρὺ ΠΣ ΠΣ ΠῚ» 9) ΠΌΣΠ 22, - 
1 ΠἼὮ ἸΦ} ὈΨΚΥΡΣ 

ΣΠΊΤΙΝ 5. ΠΡ ΠῚ ΠΟΘ ΠΙΠΣΣ» ΓΠΦΓῚ ΠΌΤ ΠΛῚΠΝ ἘΠῚ ι 
Ὁ 391 ΟὈΣῚΡ 50 9 Ὁ» ὨΜ)ΟῚ ΓΙ ΠᾺ ὝΜΙΗ Ὧ2 ὍὉ» 12 

ς ἘΠ ἼΠῚ ΣΡ ὉΝ ΘΙ ΤΙ Ὁ ἽΠ ΤΥῚ ΠΗΘῸΣ 9. δ 199 ἼΏΠ ὙΠ 14.13 
ὈΠΌΠΩΣ Ὑ ΡΠ εὝΦ Ὁ ὈΥ̓ΌΠ ὈΡΛΊΦΘ ὍὯΝΣ ὙΡΙ Ὁ» ΦΟΡΠΌ ΎΣΣΝ Ὁ 
ΣὨΠ ΥῈΝ ὈΣΊΦΘ 533 3 ὨἸΘῚ ὯΦ9 ΟΣ ΠΝ ὈΠΣΝἽΞ ὈΛΘῚΣ ὙΠῸ 
Ὁ ΤῸΝ ἸΝΩῚ ΠΟΥ Φ9 ὉΠ ὈΘΝΟῸ ΠΟΣῚ 2 ΠῚ ὈΠῸΝ ὩΔΡῸΝ 7.16 
Ὁ) ΏΠ ΠΙΦΖΒΣ »ΡΒῚ 2 ΦΞΦΡ.Υ ὨΠΓΊΣΙΠΣ ΠΣ ἸΌΝ ὈΥΤῚ Ὡ9ΦΘΣ 932 18 

ιο ἐΠΠῚΠΝ ὉῬῸ ὍὉ) ΠΡ. ὝΧΙΞ ΠΡὉ Ὅ55) »ῬΡΒῚ ΠῚ» πρὶ ὉΔῚ ΠΡΌΣ 
Ὁ» ΠΒΟΝΕ ΣΟ Υ ΠΡ ΣΝ ΠΡ» ὯΝ ΠῈΣ 1 ΣΏΙΠ ΠΝ ΠῚ 5.19 
ΨΎΡ) ΠΕῚ ΠΝ ΤἸΡΟΠῚ ΣΏΓΙΘῪ ὈΌΙΌ ΠῚ ὈΖΣ ὈΣΌΠ ὝΦΖ2 ἼΦΝ ὈΠΦ295 2ι 

ἐὙῪ Σ ΡῈ" ὙΤῚ ὈΣΒΘ 2 ΠΥ8 
"ΠΝ Ὑὖν ΠΝ ΠΕ ὙΡΌ ὉΠ ΤῊΣ ΣἿἼΣ ἼΩΝ ΠῸ ΠΌΣΙΝ 159 21:᾽ 

ις ΜΡῚ ῬΈΦΥ ἫΡΌ ὈΣΦ9 5» 932 2 13 300 Ὁ» ὈΝΩΠῚ ὉΠῸ ἽἼΦΒ) ΠΡ 23 
ὉΔῚΌ "39 ΧΩ Ὁ ΟΣ ὯΦ9 ὈΜ))ΟῚ ΠῚΠΌ ἼΌΠ ΠΣ ὈΠῚΝ ὝΝΝ Ὁ5 ν᾿ 
Δ ἸΌῪΣ᾽ »ΔΝΡῚ Ἰ)5Ὲὺ ΠῺΣ ὈῺΡ ὉΠΡῺΥ 9252) 29 ἸΣΚΩ ΤῸ» ἸΝΔῚ ΤῸ 24 
ἮΣΡΥ 2 ὍΝΡ ῬΓΩῚ ΦὨΟΡΟΘΣ ὙΘΒΦῚ ὈΡΦῸ ὨΣΒ ΠΩ 3)5Ὸ πο 
ὙΠΡῚ ὙΠΣῚ 23 ΠῸΠ ΒΗ ΔΎΙΒ ἼΛΥΝΙΝΊ ΥἹῸΝ ὙΣΜῚ ἼΒΝ ΠΌΠΣ ἸΠῚΝ 

20 ἽΠ5Ι ὌΞΟΣ ΕἼΛΒΒΩ 5. ΠΡΟ ὙΠ Τὸ ΤΙΘΦΌΠΙ 19Ν8 Ὁ5ΝῈ ἽΠΥΥΠΜΊ 27.26 
ΣῊ» ΤΙΣ Νὸ ὈΣΒΟῚ ὈΠῸΝ Ὧν ἈΨΠ ΝΟΥ ὈΣΒΌ ΥΊΜΝΟ ἼΠΙΣΙ ΠῚ ἼΘΌ 
ἘΠ ἼΦ205) ΠΡ ἼΦΙ ὍΣ ΠΣ ΣΝ Ὅ ἼΣΣ) ὉΠ ΓΤ ΟἿ ἼΩΝ ΠῸ 9 28 
ἼΠΛΘΙ.» Ἴ2}})' ΠΥ) ΠΡ)5) ΠΥ ΨΥ Δ ἼΙΨΥ Ἴ». 9 ἸπρῸΥ ΠΣ ἽΠΙΝ ἸΦΡῚ 29 
ὙΠ ΠΣ ΠΝΌΌΣ ἼΣΙΣ Ὁ» Ὁ) ΥΊΝ ἽΠΊΣΙΣ 5 ΠΌΝ ΠΡ 1 ὙΓΊΣΙΠῚ 1. 

λς ΠΡΌ ΤΖΠ ἽΠΙΠΝ ὈἿΘ ΠΊΠΝ ΝΣ ἼΘΙ ΠΡ ΣὙ3 ΠΌῚΣ ΠΣ ΠΟΣῚ ἽΠΙΠΙ 12 
ΠΌΘΦῚ ΠΟ ὈΔΛ9 ῬΟΘΠ 1.) ἸΞΦΣ ἐπ ΠῚ δ» 29) γΠδῦ ΠΛ ΠΡ 1: 
ἽΝ ΝῸ ἩΠΣῚ ὉΚ Ὁ ΠΣ ΤΙ ΠΟΥ ΠΡῚΝ ΠΤΦῚ 1 ἽΠΛΙΠΙΣ Ὁ 24 
ΓΝ ὨΣ) Ἴ ΤΙΣ ΠΝ ΘΠ ἘΝ ΠΠῸΦ 1)" ΠῊ ἽΝ ἼΩΝ ΠΡ 120 1ΠῪΤ᾿ πὸ 

ΣΤ ΠΒῚ ἼΛΘΙ 
29 ΠΝ ἸΠ0 ἼΣΤΙ ΠΝ ΠΝῚ ΠΌΣΙΝ ΠΝ ὈΙΒΠΣ ὉΠ 12 ΜΝ ΤῊ ὍΝ 26 

ὦ ΥἹῦν ΣΝ ἸΠῸΣ ΠΕΣ ὉΔῚ ἸΒΝῸ ἸΠΘΥ9) ΠΜῚ ἸΠΥΤΘ Ὁ ἸΌΜΣ Ὁ. ΕἸΓΠΊΒΡῚΣ 27 
εὐ ΛΞ ΠῚ “Ὁ ΣΡΟ ΠΝ ΝΘ Ὁ  ΠΜῚ ἪΡ :ΠΌΘΝὉ ὈΠῸ ΥἹΣΡΠ 18 
ἘΣ Π5 ΠΠῚ ὍΝ ΠΤ ΝΘ ὉΣΡΌ ὍΝ ἸΔΟῪ ὨΣΤΘΥ 9. ὉΠ ΓΗ ὈΘΠΣῚ 39 
ὈΠῸΝ ΠΣ ἼΝΟῸ ἼΦΙ ΠΡ ὨῺΜΒ ὈΥΣΣΝΟ ΓΠΌΣΣ 19 ΜῚ ΣΡ ἼΠΞ Ὁ 

45 ἸΠΌῚ ΠΏ ΠΕΡ Ὁ» ΞΟ εὙ» ΠΡῚΝ} ἼΣ» ΠΌΤ ΠΣΠῚ ὙΦῈ ἸΝΔ ΠΣΠῚ αἱ 
2 ὈΣΝ Ὁ ΠΣ ὐνῶ ἸῸΠ ΡΥ ἐν» ΠΌΣΣ ὉΘΟΥ ὙΠΠΘΡῚ ΠΡ ἽΨ 4: 
ΤΟΝ Ὁ» ΠΊΝΒΠ ΠΊΘΡῚ ΦΙΥ δ ὈΥΤῸΣ ὉΠ ΘΟ ὈΙ3ῚῸ ὁ ΟΝ 
: ΠΡ]. Πσ 29» ΠΑΝ ὉΜῚ ΠΌΠΝΝ ΝΟ ΝΣ Ὁ ΠῚ ΠΝ ὉΝ ΒΞ ΦΙΟΝ ΜΊΣΝ “4 
ΠΌΝ 5. ὈἽ ΠΊΘΡΣ ὈΡΦΌῸΙ ΠΊΒΝΝ ὈΒΦῸ ΝΊΠΊΝ ἸΟΒΙΝ ΠΣ ΟΥ̓͂Σ ὈΥΣΣΝῚ πο 

40 ΣΡ ἸΠΝΣ Ἰγὺ ὉΠ ἩΤῸ» ΠΌΡΠ ΠΤ ἽΝ ἼΩΝ ΠΣ Ὁ. ΕἸΠΥΤΣ ὈἽ ΠΩΣ 46 

---ς τ ὐρθι νὸν 

ΚΠ ὈΝ 38 (Ὁ) Φ ὌΣ ΠΡ ΠᾺῚ ἡ, (ἢ) . ἸΘΣ 423.3}} (ὦ) 
πιὰ 

ΕΝ ΠΣ ΠΣ} ΠΡ ὈΘΚΣ 29 ἼΜῚ 2 ὦ ᾿ ὈΝ2Θ 42 (ὃ) 



11,47---ς 3 --αθο δὲ ὈΝΡΊΠ᾽ 4 9.4)»8)».- 19 

22,47 ἸΤΠΣῚ ἸΔῪΠΟ ἩΤΡΟΣῚ ἜΣ. ὈΠΊΣΩ ἹΠΠῚΝ ἫΩΥ “ἸῈΝ ἩπῸ ΟὈΔ ΕἸΣῸῚ 
48 1 ΠΡΩΓΙΩΙΣ ΠΟ ΟῚ ὈΣΣΠ 59. ΥἼΘ. ΥΜΙΠ 0 ΠῚ ῬΆΣΟΣΤῚ : ἸΟΚ᾽ ΘῈ 
49 ὁ ΤΠ ἽΝ ὉΝ Ὁ. ὈΠΡΤῚ ΠῚ Ἰ5ΥΡ) ΌΠῚ 15») ΠΌΤΩΙ ἸΓΟ) 

24,.κ 1: ὯΝ στ ὙΦ ὝΟΡΠ ΚΣ ΠΡΌΗΠ ΠΟΣᾺ ϑΝ ΠῚ ἼΞῚ ὙΤῚ ς 
2 ὮΝ ΝΡ ὈΣΦΎΝ Ὁ ἼΡ ἼδΌ ΠῚΠ ΒΛ ὉΣ ΠΝ 9 2109 ὈῚΝ 15 
3 ὙΠ ΠΡῸΣ ΠΤ ἽΝ ἫΝ ΠΡ ὉΤῸΝ ΓΟΝῚ ὉΨῸ ΥἼΩΠ Π ὃν ὉΘΌῚ ὁ ΠΙΠ 
4 ὉΔΣΡ ὙἹΞῸ Π9Ὶ ΤῊ 20 ΠῚ) 9 ΠΝ ΠΥ ΌΝ ΕΘ 18 Ρ5᾽ Ὧ2) ΠΡ 
π ΤΣ» 5 Ὧ) ΠΉΓΩ» ΠΡῚ ΠΣΡΏΠΠ ὈΛΝΝΠ ἪἽ ὯΔ ΠῚΡΟ ἸΝΣΠ ὙἹΣΘ 1 ΜΡ 

Σ ΠΟἿῚΠΣ τὸ 

6. ἩΓΝΠῚ ΠᾺ ΠΗΝῚ ὍΣ ὙῸ ὈΘῚΠ ὙΡ ἽΝ ΓΤ ἽΝ ἼΩΝ ΠῸ 159 
) Ὁ ὙΠΡΩΡΣ ΝὉ ΥἼΛΌΝΣ »ὺ0 ΠΤ ὉΡ) ΠΥ ΣΙΞΊΩΣ ΜΘῚ 5. ὁ ΠΣ ΠΝΣ Ὁ 
8 »ῦῸ ΠῊΣ Ὁ» ΠῚ ΠΕ ΠΣ ὈΡῈ ὮΡ59 ΠΌΠ ΠΡ ᾿ ἼΒΡ Ὁ ΠΊΘ5 ΥἹΟῚ 
9 ᾿ΤΎΓΙΟΠ ΣΝ Ν ὯΔ ὨΝΘῚΠ ὙΡ ἽΝ ΠΤ ΣΝ ἼΩΝ ΠΡ 520 ΣΠΊΌΞΙΙ 239 

60. ΝΕ ΠΡΌΣ ΠΡΟΣ 1:1» ΠΠΡῚΘΠ ΠΡῚΠῚ ὝΣΣΠ ὨΠΣΠ ΝΠ ΤΠ ὈΒΡΠ ΠῚ τς 
ι1 ΠΟΡΒΟῚ ΠΤ) ΠῚ ὉΠ Ἰ»Ὸ9 ΠΡῚ πῦπ ὃν ΠΡΌΡΠῚ 155 ΠῸν Ὅ85) κὸ 
12 ΜΒ ἩΠΜΌΠ ΓΒΞῚ ΠΟ ΜΈΠ δ γδ» ΣΗΠΝΌΠ ὉΠ ΠΏΝΘΘ ΗΣῚΠΣ 
1.3 ΣἽ3 ὍΔΠ ΠΝ ὙΠ Ἵ» Ἢ ΤΌΣ Μ5 ἼΠΝΟΟ ΠΟ δ ὙΠΟ 1» 
ι4 ἩΓΛΟΟΡΘΥ ὙΘΎΥῚΘ ὈΠῸΝ δ᾽ ὉΠ ΜΟΊ »ἼΡΝ Ὁ ΡΥ ΠΝ ΠῚ ΠῚ ὉΝ 

ὁ ΠῚ ἿΝ ὉΝ ὙΠΡΌΘ 20 

6.0 Ἴ ἼΌΠΌ ΠΝ ἼΔΟ ΠΡῸ ὉΠ ὈἿΝ 13 :ἼΝ ΟΝ ΠῚ ΣῪ ὙΠῸ 
17 δῦ ΘΙ 3 δ ὨἿ ῬΣΝΕῚ ἐ ἹΣΨΟῚ ΜΠ. Π ΜΟῚ) ΠΌ3Ὶ ΝΟῚ ἼΒΌΠ ΝὉῚ ΠΡΟΣ 

ὉΠἔῸ) ΒΦ ὃν ΠΌΡΣ δον ΤΟΣ ὈΣΠ ΤΟ ΤΡ Φ.Ππ ΤΡ ΠΟ» Π 
ι8 ΖΝ. 22 ΟΟΣΒῚ ΣΨ}3 ἸΦΝ ΠΟΠῚ Ὕ 322 ὈΡΠ Ὁ ἼΔΙΝΙ ὁ ὍΝ ΝΌ ὈΟΧΡΗ 

5.19 ὉΠΟΝ ἼΘΝΊ 1ΠῸ» ΠΠΝ Ὁ Ὁ ΠΌΝ ΠῸ 25 Δ ΝΠ ΡΠ ΟΝ ΣΝ ΤῈΣ 25 
2ι ΠΟ 27 ΠΤ δ ἫΝ ΠῸ ὈΝῚ᾽ ΠῚ ὍΝ ἽΝ ὉΝ ΠΡ ΠῚ ἸῚ 

ὝΦΨ ὈΣΣΥ ὉΣ)2) ὨΣΌΣ ὉΌΠΟῚ ὩΣ) ἼΘΠΟ ὨΣῚΝ ΝΣ ΣΡ ΠΝ 
22 δὲ ὨΟΧΤΝ ὈΠὀῸῚ ἸΌΡῸ Ὁ ΒΦ ὃν ἘΡ ὍΧΚΙ9. ὈΠΎΨΊ εἾῦ5ν ΣΙ ὉΠΞῚ 
23 ὮΓΡΙΘΟῚ 22 ΜΟῚ ΥἹΒΌΠ Ν ὈΞ ΔἽ ὈΨῈ ὈΞΎ Ὁ» ὈΣΟΝΒῚ ἐὌΣΝΗ 
4 ΠΝ ὝΦΙ Ὁ29 ΠΕῚΏ 20 ὈΝΡΙΠΣ ΠῚ ΕὙΤΙΝ δ᾽ ΦῸΣ ὈΠΌΠΟΥ ὈΞΓΟΨΩ 30 

ΣΥΝ ἽΝ ὯΝ 9. ὈΓΡῪῚ ΤΙΝῸΣ Ὲ 
ΠΏ ἼΩΠΌ ΠΝ ὈΠΊΜΌΠ ΥΣὉ ΝΟ ΠΝ ὍΠῸ ΠΡ ὈΛΘ δΟΠ ὉἽΝ 18 ΠΠΝῚ 
6 ἽΝ ὈΛΌΠ ΝΣ ἸΠΠ ΟΥ̓́ :ὈΣΠΣῚ ΠΣ ὈΦῸ) ΝΜῸ ΠΝῚ ὈΠῸΨ 
2) ΓΝ Ἣ» ὈΣΜΏ ΝΟΥ ΡΟ ὉΠ ΠΝ ὙῈ ΠΉΒῚ ΜΥΠΠ Ὁ ΤΌΝ ΠΡΌΣ τὺ 

ΓΛ Ν Ὁ Ῥ)Ὴ) ΠΒΊΩΣ ὩΠῸ 3ς 

25,1:.Ν ἸΌΠΟ ΜΩΣΠῚ ΠΡ ὋΣ ὟΝ ἼΡ Ὁ ὈἽΝ 12 ΤΩΝ ὟΝ ΠΟ ἼΔῚ ΠΝ 
3 ΠΝ ΤῸΝ 1» ΤΠ ἽΝ ἫΝ ΠΡ ΠῚ ΟΝ Ὁ ἸῬῸΦ γῸΝ Ὧ29 ΠΘΕΊ 40 
ὉΠ 5. ΤῊ ΠῚ 2») ΠΏΣ 5. ΕἼ) ΓΟῚΝ 9Φ»} Ὁ) Ὁ ὉΠΡῸ 9» 

---- 9. ΟΝ. 

ἩἼΠ᾽ ΠΊΟΥΡΣῚ 24.) () . ὨΔΠ ΣΡ ΠΙᾺ 124.2 (β) . ΠΡ 43.47 () 

ΠῚ ἽΠΕΘΟΣ ΕΛΚΌΠ 13.1.2 (Ὁ) φ μδη ὨΘΚΗ 84.4.12 (ὃ) 



20 -ὐϑο»ος ὈΝΡῚΠΝ 494)»8:»-- Ἂς, 4---6,18 

ὨΣΤΣΦΌ Ἵ2 ἸΣΟῚ ἽΔ ὈΠΛΠΥΥΘ ἸΌΝ ΠΣ) ΟἽΡ 50 ἼΠΣ) ὍΣ 1920 19} 285,4 
ὮΣ ΠΝῚ ὈΡΘΌΣ ΠῚ ΠΕῚ ΠΕ ΠΟΥ : ἼΔΌΠ ἸΏ ΠΟΤῚ ἼΠἼΒ ὍΝ ΠῺΣ π 
Ἢ ἽΒΝΠ Ἰ»0 ΠΤ ΟΝ ἫΝ ΠῸ 5 ὁ ΠῚΠΟ ὮΝ 5. ὨΠΡΤῚ ἸΝΣ ΘΟ ἸῺΝ ὁ 
ὙΠ ΠΝ ὉῸΣ Π 1592 1 Ν᾽ ΠΟῚΝ 5)» 95) ἸΌΝ ὴ “ΟΣ ἸΡΡῸ 7 

ς ὙΤΌΣΝ ΓΙΣ ΜΠ Ὸ ΤΥΓΠΙΣΝΠῚ ὈΘΡΠ 0 ὙΡΓΟΠῚ ὈΝῈ ὁ ΤΏΡ Τὸν 
ἐ ΠΡ ΝΣ Ὁ ΠΡ 

Ὁ ΠῚ ΠῚ ΠΙᾺ ὈΝΩΣΠ 59 ΠῸΠ «δ» ΔΜ ἼΩΝ Ἰ»Ὲ ΤῊ ἽΝ ἼΟΝ ΠῸ 9.8 
ὩΡῸ Ὁ»3 ΓΙΘΥΥΙ ΠΙᾺ ΥῈΔΝ ὩΣ ὙΡῸ ΟΥ̓ “ΡΩΝ Π9 ΠΕ ΠῚ Ὁ) 
ΠῸΡ ὍΣ ἼΞΙΠ ΝΌ Ἰ»Ὸ5 ΠΣ ΓΤ.» ἸῺ Ὁ Ὁ» ὈῚΡ Ὁ29 ἘΠΘΟΝΠΝΡΥ 5 

'ο ἐν ὮΝ Ὁ Ὁ ὈΘΡΟ ΠΡ ὩΝΊΘΩΥ 1 ὉΝ22 τι 
ὈΝΣΝ ἸΌΝ ΤῊΣ ΓΔ ὮΡΟ ὮΡ53 ὈΥῚΝ ΤῊΣ 1»» ΠῚ ΟΝ ἼΩΝ Π9 12 
ὈἿΝ ΠΏΣ ἸΠΩΠῚ ὉΥῚΝ Ὁ» ΤΠ ΩΣ ΠΎΤ' ἽΝ ἼΩΝ ΠΡ 59 1 Ὁ)» ἸΌΡΟΥ 13 
ἋΣ ΟἽΩ ΌΡΣ ΠΝ ΠΟΥ 58" ΔΎ ΠΟΤῚ ἸΘΤΘ ΠΟῪ ΠΡΠΣΥ ΠΌΠΩῚ 14 

ἘΠ ΟΝ ΝΣ ΡΣ ΠῈΣ ἸῬ)ῈΤ) ΠῚ ΒΜ9 ὈΥΤΊΝΩ ἸΣ3ὺ ὉΝΝ᾽ Ὃν 
ις Φ0)2 ὈΝΩ͂Σ ΡΣ ἸΏΡΟῪ ΠΌΡ.3 ὈΤΣΌ ΠῊΦΖΡ 1» ΠΤ ΣΝ ἼΘΙ ΠΡ Ὁ 
ΩΣ Ὁ» ὙἹ ΠΡῚΣ Ὁ Ἱ ΓΝ ΟΝ ἼΘΝ ΠΡ 139 109» ΠΝ ΠΥΙΖΌΝ τό 
ΠΣ ΠΙΌΡΣ ὯΞ ΌΡΥ ὉΠ ἢ ΠΡΝΟ ΠΣ ἸΠΊΣΝΠῚ ὈΣῚ9 ΠΝ ΠΩΣ 17 

:Ὦ3 ΡΣ ΠΝ ΠΣ ΠῪΤ ὍΝ Ὁ Ὁ») ΠΡ ΠΙΠΣΊΠΣ 

10 ὨῚΝ 2 ὍΝ ΜΝ ΠῚ Ὁ ΠῚ ΠΣ ΤΙΝᾺ ΠΣ ΤῊΣ» ὭΣ, ἢ 46,1: 
ΠΝΌΩΝ Ὁ ΠΞΌ) ὈΘΡΗ ΠΙΠΣῚ ΣΤ) ΠΗΠῚ ὈδΥν Ὁ» Ἢ ἸῺΝ ἫΝ 10 
ΠΛΌΡΤΠΘ ὈΞῪ ὈΝ) Ὁ» ὙΛΟΡΠῚ ἋΣ ΤῸ 57 ΠΥΡῚ ΟΝ ἼΘΝ ΠΡ 190 1ΠᾺΠΙΣΠ 3 
ΕΓ ΠΣ ΠΟΘ ΠῚ» ὩἩΠῸῚ ΠΟΘ ἸΌΝ ἋΣ ΠΕΡῚ ἸΏΓΦῚ :γὉ χ» ὩΣ 4 
ΠΣ ΣΝ ΝῸ ὉΠΠΔῚ ὍΝ Ὁ ὉΜ ΠΣ ΠΣ ὈΘΊ ΠΌΣΟ Ὁ» ΠΥ π 

Ξς ἹΠῚΡ ὉΝ Ὁ. ἸΡῚῪ) ΠΟΣΊ ΔΎ ΠΣ ἽΦΖΙ ΠΣ ἐ Ὁ. 129 ΠΠΥΤῚ 
ἼΒΣΘ 33 Ἴ ἽΒΝΥΙΣΊ2Σ ἫΣ ὅ,» Ὁ ὉΠ ΠῚ ἽΝ ἫΝ ΠΡ Ὁ 
ΥΩ ΠῚΦΣ ΤῊ) 1... 2 Ὅν». ὉΠΡΦῚ ὈΥΦ Β3) 3932) ὈἿΌΣ Ὀ39Ὁ "Ὁ 
ῬΡΏΠΣ ἸΠ" τ ὙΠΒῚ : ΠῈΣ ὙἮῊ ὈΡΠῚ ποθ ἼὉν ἼΒΦΥ ΡΥῚ ΤΡ ἸΠ5ὺ 
5 Ὁ) ΣΡ ΡΟ ὈΡῸΝ ἼΘ9" ῬῸῚῸ ΓΡΡΨΦΟ εὐ ἽΠΣ ΡΣ ὙΠ 

40 ΠΕ ὈΘῪ ἸΌΔῸ ΠΙΟῚΡΩ ΠΡ ὙΡ ΠΣ ὙΊΡΚ0Φ0. ἸΝῚΏ2 ῬΠΛΙΘῚΠ ΠΟΣΆΡἪΣ τι 
ἸΠΡΘῪ ἸΔῚ ἼΥΙ ᾿ϑϑν ΕἸΣ γΝ9 ἫΝ ΠΊΩΒΟΥ ΣὟΤ' ΣΝῚ2 ἽἼΌ» ὙΠΙΣῚΠ 9. 12 
ΩΤ ΕΘ Ὁ ἼΠ2 ΤΊΘΡΙ ΤῊΡΙΥ ΤΟΣΝῚ ὮΡΛ ἽΠΊΘΠ ῬΔῚ ὙΠΊΟῚΠ ἸΟῪΤΙ 13 
ΤΠ ὈΘΙ ΠΌΣῸ »ὺῸ ΠΥ ὙΠΠΣ 1» ῬΌΜ᾽ Ὁ ἼἼ25. ὉΡῚ ΤῊΝ ἸῸΠ τ4 

ὁ ΠΡ ΣΝ ὍΝ ΠῚ ΠῚ ὉΝ Ὁ ἫΨ ΤΌΣΗ ὦ 
ἧς ἼΣΣ ΣῊ ΣΥ͂Σ ὉΠ ῬΟΝΔ ἼΠΟΒΟ Ὁ ὉΠ ὝΣ5 πυτ' ΟἿΝ ἼΩΝ ΠῸ ἸΌ 

ῺΣ ΠῚ ὉΠ ΨΟ ὩΝ ΥΥΌΠῚ ὈΣ ὉΔΣ Ὁ9 ὈΠΊΝΌΘΣ ὉΡῸ ὙΤΥῚ ΤΌΡΗΠ ἸΘῪ τό 
ὙὉΡ ἸΝΝΝ ΕἼ ΟΡ ἸΘΌΦΊ ὈΡΣῪ ὙΤΎΖΝ Ἰ2) ΥΝΠ Ὁ» Ὑγ9.39" ΠΥΤΥῚ ἸΌΦ" ὨΓΘΡῚ 17 

»᾽, Ὁ ΟὉ Ὁ Οἱ 

ἽΡ ΝῊ ΠΡ 
ὙΠ ὙΠ ΞΘ Ποῦ ὙΝ 

τ: ΡΩΝ Ὁ ΟΡΙΔΡΠ 90) ΣΝ 
ΠΡΌ Ὁ... ὩΝΝΠ ΥΤΎΤ ΠΡῚ ι8 

-.-.--ὄ «δι. δ 

ΤΊΣΙΝ 26,17 (δ) . ὈΠΡποο( . ὝΨΙ δ. (0) . 055 ΠΟΘ. 25.6 (α) 
Φ 

ἽΠΚΕΘ 5 ΣΝ ὈΛΆΠῚ ὉΠΏΣΝ τ8 Ὁ . πλδθν) ἈΠ ὈΝ8 ΠΡῚΠ ΠΥ ὝΨΕ 26,17 (ἢ 



46,19--- 27,36 -ηθ,δς ὉΚΡΊΠΝ 454».8:»-- 21 

26,19 ΠΊΠΤΩ ἸὩ9}) Ὁ ἼΦΖΙ ὈΥΨΘ ΠΕΎΙΣ ὙΡ ἼΣΝ ΠΣ ΠῚ ΣΝ ἼΩΝ ΠΡ 3 
5 ὙΠΩΥΠῚ ΣῪ ὉΡ δ5Κ Ἴ ὙτῸ Ὅν ὙΠΤῊΣῚΊ ΤΌΣ ὙΊ Ὁ ὉΠ Ἴ9) ὉΠ ΠΝ Τὸν 
ΘΠ» Φιὺ ὩΦῚ ΜΌ ἸΡῸ9 Ἢ ΤῚΝ ὈΣΙΡῸ ΠΏ ΠΡΏΠΠ 2 

δι ἐΓῊΤΛ ΟῚΝ ὉΝ) ὉΘῚ»9 ἽΨ ἌΣ. ΜΟῚ ὉΡΩΠῚ ἼΝ ὍΡΙΝ ΠΣ. 105 ΡΝ 
27,3-Ν Ὕ59 ΓΘΝῚ ΠΡ ὋΣ ὃ» ΝΟ ΟΝ 13 ΠΙΝῚ ΟΝ ὯΝ ΠΉΠΛ ἼΔῚ ὙΤῊ 5 

ἫΣ ΠΣ ΟΝ ἫΝ ΠῸ ὈΞῪ ὮΝΝ ὮΝ ὈΘΡΠ ΠΟΣῚ ὯΝ ΠΕΊΣΩ Ὁ» ΠΣ νΙ 
πᾷ ΨΌ ὈΨΌΣ :ὙῈ" ΟὉ5 23 Ὑ93) ὈΘ 205 1.8λ 5 ὮΝ ΠΩΝ ΠΝ 
6 ἸΣ 730 ὈΣΘΗ τὙ» ΤῸ Πσνὺ ΠΡΟ ἸΏΣΟΌ ΤΣ ΡΉΠ 59. ΠΝ 9 ὯΔ 
η ἼΦ ΡΟ ΠῚ ὈΣΓΒΌΡ ΠΟΡῚΣ Οὖνδ᾽ :Ώ.Ξ "ΝΌ ΘΟΖΜΠΣ 1 ἸΣΡ ἼΦ᾽ ΤΌΙΦῸ 

ὁ ἼΘ9 ΠῚ ΠΌΣΟΝ ὉΝῸ ἸΌΣΝῚ ΠΟΣῚ 55 9 ΠΛ 
9.8 ὅ3) ὮΡΙ :ὙἼΔΠ ΠΌΠ 2 Ὁ ἫΣ ὙῸΣΠ 9 ὈῸΦ ἸΝῺ ὭΠΝῚ ἸΥΤῚΣ 3" 

ΕἼ ΨΟ 329 ἽΔ ΥἹἹ ὈΠΥΙΦΟΣ ὈΥῚ ΠΝ ὃ9 Φ ἸΡῚΣ ῬῪΠΟ 3 ὉΠ ΠΣΠῚ 
ν᾿ ΦὙΥΊΠ ὍΣ) ΠΌΠ 3 ὌΠ »} Ὁ ἼΛΟΠΟΘ ὍΝ ἼΘΥΙΣ ἸΝῚ ῚΒῚ ὡοῦλ “)» 

ιι ῬΠΙΟῚΠ ὃ» ὍὮ ὈΠῸΣ ὙΠ ὙΠΙΣ ΩΣ ὈΣΊΘΩῚ Δ3Ὸ ὙΠΙΘῚΠ Ὁ» “ἼΥΝΣ Ὁ 
ΕἼ 8 9 ΠΌΠ 3.30 

13.12 ἢ ΣὙΔΣ» ὍΣΣ ΠΒΙΨΥ ΝΣ. ΓΞ ΌΞ3 ἸΠ ὅ9 2 ἼΛΙΟ Φη 
ι4 ΠΟ ΠΣ 1Ἴ3»)Ὸ ὉΠ) ΠΟΤ 5.) ἽΝ 2855 Ὑ 9 ΠΌΠ ἽΦΌΊ 530 
Ὁ ΓΟ ΤῸ ΓΟ ὈΞῪ ΝΕ ΤΟΝ ΚΝ 3 ΤΟΙΣ» 1 ὈΥΤΊΒΥ ΔΏΟΊΟ 
ιό ΠΌΡ ἸΌΣ ΝΣ Ἵ8)3 ΤΟΡΘ 2 ΣΝ ΠΡ ΤΌΝ ἸὩΠ Ὁ 3αΣὶ Ἰ 
17 ΠΏ ΠῚ Ὑ 9Ὺ ΠΌΠ ὈΝῊΦ᾽ ΥΠΝῚ ΠΛ ΣὙΟΊΣΙΨ3 ἸΓ) ὙΒῚΣΊ ΠΊΘΕ Ἢ ΥῈΔῚ 20 
ι8 ἽΠ 9 2 ΤΌΡΌ 312 ΠΟ ΡΟΒῚ ΕἼΣ Ψ}Ὸ ΠΣ) ΥἼΒῚ ἸΌΦῚ ΣῪ 299) 
19 ἽΣ[ ΨΌΣ ΠΟΡῚ ΠΡ ΠΣ» 3 ηπ. τ 6225 ΤΊΔΙ),5.Ὁ ΥἹ ὙΤΣ ἼΩΝ) ἨΔ 158 

21.2 ὙΤ ΥΥΌ ΠῸΠ ὙΠ ἘΣ) 591] 5» :Π89} ὉΒΠ ὙὮ35 ἹΓΟΞῚ ΤΤῚ :ΠῊΠ 
2 ὮσΨ Ὁ ΦΕῚΣ Ὑ)5Ὶ ΠΌΠ ΠΡ ΜΏΦὸ ὙΠΟ Ξ ὈΣΠΡΡΥ ὈΝΝῚ ὈΣῺΣ 

24.22 Ὑ23Ὶ ΠΌΠ ἐς Ἴ9 ὝΨΗ ἸΠΡῚ ΠΒΟῚ ΤῊ ΤΊΣΙ ΠΣ ἈΠῸ ΤῊ ἸῈΝ 993) 25 
ἐἸΠΟΘῪῚ ὍΣ» ὈΥΤΝῚ ὈΣΣΠ ὈΛ32Π2 ὨΝΘῚΣ 1222) ΠΟΡῚῪ ΓΘ. 1922 Ὁ 205 

ΓΒ ὮΝ) 205 ἽΝΌ ΥἸΣΘΠῚ ἘΟΘΠῚ Φ Ἴ3 ψ}0Ὸ 9 ζΌΣΣ ΠΊΩΝ 
27.26 ὙΣΙΔΙΜῚ ἼΙΠ Σ᾽ 203 ΤΊ2Φ ὈΣῚΤΡΠ ΠΥῚ ἽΠΝ ὈΟΣΣ ὙΝ3Π ὈΛΣἪ Ὁ ῸΣ 

Δ ἫΝ ἽΠΟΠΟ ὍΝ 591] ἼΞ9)᾽ ὩΨῈ ΡῚ2 ῬῚΠΟ Ὑ 3ΠῚ ὙΠῸ Ἴ3)Ὁ 
28 ἸΣΨῚ Ὑ ᾺΠ ΠΡΡῚ δῦ ΕἼΣΟΒΌ Ὁ} ὯΔ᾽ 203 198") Ἴ2ΙΠ3 ὋΝ ΠΡ 53} 30 
29 ΝΠ 52» ὈΣῚ ΣΠ Ὁ5 ΤΡ ὈἸΦΖΌ ΒΡ 9 ὈΓΠΊΣΝΟ ὙΤΥῚ ΡΣ Ὸ 
Ὁ ΣἸΖΘΒΠΝ ἽΝ ὈΠΝῚ Ὁ» ἽΒΡ ΟΡ ΣᾺ ἸῬΡΨῊ ΣῚΡ ΤῺ Ἡ ὌΦΙΤΙ ΣὙΠῸΡ" 

31.31. Ὑ)» ἸΝΣῚ ΕἼ. ἼἼΒΌΟ 20) ἼΩ3 2.» 153] ὈΡ ὙΠ) ΠΙΤῚΡ Ὑ)' ΠΡ ΠῚ 
ΤΡ ὈΣΡῚ ΠΟῪ ὈΠῸΣ. 

μ- ο 

ὑπ 5 

ὩΣ ἼΠΣ ΠΩ ὝΣ9 Ὃ 35 
33 ὨΣ ὈΔ ΠΡὩΣΠ ὈΔΘῸ ΤΊΣΙΝ ΠΝῈΣ 

ΔῸΣ Ὁ ΠΣ» Π ὙΞΊΝΟῚ Ἴ 5 
34 Ὁ ῬΩΡΌΞ ὨΘν» «Ἴ;»0) νῦν 

ΕἾ) ΦΞΊΏΞ ΠΡ 59. Ἴ ΨῸ 
πὸ ΤΟ ἸΒῸΣ ὈΝΝΠ ϑν 9 τ 

ΣΡ Ὁ Ἵ ΤΣ ὈΠΞΡΟῚ 
36 Ὁ» ὈΏΚ5 ὨΝΠΟ 

᾿Ὡ» ἫΡ ἼΣΝῚ ΓΟ ΠΊΠΡ3 
------ εἰϑϑ 

ἹΜΟ5Υ(Ο ὁ ΜΘ "51:3 Ὁ ὁ "9912: (δ) ὁ ἮΝ 7Ἴ 19 (Υ) Φ ὈΥΖΒῚ τῷ (β) ὁ Ἴ5)Π) 27.1:. (5) 



22 -αἰθοϑς ὈΚΡΙΠ 492.»6;»-- .428,1--29,10 

»Ὲ ΠΝ ἽΝ ΠΟ ὋΣ 9 ἫΝ ΟἽΝ 15 :Ἴμ0 ὧν π᾿ Ὡ 248,2. 
᾿ δϑγὺ ὉἿΝ ΠΟΝῚ ὉΔΩΣ 2032 ΣΦ᾽ ΤῸΝ ὩΣ ΜΝ δὲ ἼΝΠΙ Ἴ29 ΕΞ 
ἽΜΛΘΣΠΣ ΕἼ» Ὁ “Ὧ3Π- ὉΝΟῚΘ ΠΝ ὮΞΠ ΠΩΣ ΦὈΥΤΟΝ 309 Ἴ39 ἸΆΠῚ 4.3 
ἸΡΡΦῚΒ ἽΠΟΣΗ 232 ΣὙἸΛΥΣΙΝΣ ΠΌΞῚ πὶ »ὴὶ δ 9 ΠῺῸΝ ἼΓΟΠΣΙ π 

5 Ἴ229 ΠΝ ἽΒΠ [»ὴ ΠῚ ἽΝ ἫΝ ΠΡ Ἰ}5 ΕἼΣ 239 ΠῚ ἼΥΙ ΠΩ 6 
Ὁ" Ὁ» ὈΠΙΣῚῪΠ ΤΡ ὉΝ ὙΡ92 Ὁ Ἴ ΜΝῸΘ 7 129 ΤΌΣΟΝ 509 
ἼΝΠ ἼΘΝΣ 0) 303 ὉΠ ἸΙΊΘΌ ΟΠΟῚ ὙΠ ΠΠ Ὁ ΦἽἼΠΡΒ" ΗΘ ΠῚ ἼΛΌΣΠ 9.8 
ὍΣ ΠΊΌΠ ΜΝ ὙὙῈ ΡΠ ὍΣ δς κο) ὈἽΝ ΠΠΝῚ ΝΥ Ὅ59 ὮΝ ὈΥΟΝ 5 

ἘΠ ΔΝ ΜῈ ἩΠΠΔῚ ὯΝ Ὁ ὨΣ] 
ιο ΠΣ Ὁ ΠΘΜΊ ἫΣ “νῸ ὃν ΠΟ Ν ὈἽΝ 13 ΜΝ ὍΝ ΤῊ ἸΣῚ ὙΤῚ 12.11 

ὈΥΟΝ ἢ) ΓΦ 8) 02) ΠΏΣ ΜῸΘ ΠΣ ΠῚ, ΠΡΝ ΓΤ ΟἽΝ ἼΩΝ 13 
ΡΒ) ὙὍΒΌ πρζὴ ὉΠ ΟΣ ὈΝῚ ΓΤῚΘΒ ΟἽΝ ἼΛΘΌΘ ΣῚΡ Ἰ3Ν 9 ΠῸΠ 
«β 2}5:} “ΝΡ 1 - ἸΚΊΖΠ ΤΣ ΦἽΣ Ὅ3Ρ)) Ὅν ΓΟΝΌῸ 2ΠῚ ΠΡῸΣ τ4 
Ὁ ὙΞΥΤΔ ΠΝ Ὁ ῸΠ ἘΠΘΌΠΙΠ ΣῈ ΣΝ ὙΠ ΤΌΣ ΦῚΡ ἽΠ5 ΤΉΠΣ» Ὁ 

ι5 ὙΠῸ ἼΠΝΙ ΒΌΠΙΠΣ ΘῸΠ ἼΣΙΣ ἀν᾽ ἽΠΟΞΙ 32 2 ΠῚ» ΣΌΣ Ἵ» ἽΊΣΠ τό 
ὃ) ἽΛΟΣΠ ΠΣ ἼΒ3 Ἵ39 Π3) ΘῈ ΣΝ ὙΠῸ δ3υ2 5)» ΤΙΞΜῚ ὈΥΊΘΝ 17 
3 2} δ ΣἽ2 ΠῚ ὙΠῚΣ ὈΣΡῸ Ὅδ0 ὙΠΟΟΣΠ γι Ὁ» ἼΠΡΡ" 18 
γιατ ὉΡ ἽΝ ἼΗΙ ἼΠΟΣΝ ΜῊ ἼΛΙΟ ΣῈ ΝΥΝῚ ΟΣ Ὶρο ΓΌΡΠ ΝΣΣΡΑ 
ἸΌΨ ἽΡ ἽΝ ΠΡ ΠΥ Ὁ» ἸΌῸΣ ΘῸ»5 ΤΡ" 5 ΕἸΚῚ Ὁ5. ΟὟΟ το 

420 

ΓΟΘΝῚ ἐν ΜΩΣΠῚ ἸΤῸ ὍΝ Ἴ Ὁ ΟἽΝ 15 :ἼΝὉ ὧν ΠΥ ὩΣ ὙΠῸ 22.3 
ΠΊΦΌΣ ΤῊ ὮΝ 5 ἸῬΤῚ ἼΞΙΏΞ ὉΣΓΔ5)) ἸΥΤΣ ΤΡ Ὁ ΠΛ ΟΝ ἼΩΝ ΠΡ 
ΠΣΊΩΣ δὴΠπ Οὗ ΠΡΛΊΣΠΣ ὉῚ ΞῚ ΠΣ ἩΠΌΟΥ 158 ὙΜΖῚΡΟΙ ὈΘΟΦ 513 23 

ΠῚ ΜΝ 5. Ὁ) Ὶ ΔΙῸ ΠῸῸ ΞΔ 
25 ὈΘΝΣΠ ὈΠ53Ό 30 ΜΝ ΥῊὴΡῚ ὝΝΘΟ ἸῬῸ ὈΝῪ᾽ ΠΣ ἫΡ πῪτ μθῚ 24 

ἘΠ ΟΝ ὉΜ Ὁ ἸἩΡΤῚ ὈΠῚΝ 
2 Ὁ) ἽὝΦΙ ὈΔΡΠ ἸῸ ΝῊ Ζ᾽ ΠῚ ΓΝ ὝΣΡΩ ΠΤ ΟΝ ἼΝ ΠΣ. πὸ 
ἸΏ ἘΣΡΡὉ τ» ὯΠΣ ΖΚ ὈΠΟῚΝ ὉΝ ΒΖ) ὉΠ Ὁ} ὯΔ ΥΣῚΡΙ 26 
ὈΘΝΟΣ Ὁ53 ὈΘΕΦ ΤΖΡΩ ΠΌΣΟ 3) ὈΘἽ9 ἸΡΌΣῚ ὨᾺ 352} ΠΌΣ πὸ» 

20 ἙΌΓΤΟΝ ΠΡ ὮΝ Ὁ. ἸΡΤΊ ὈΛΊΣ3ΌΌ ὈΠᾺ 

Ἰ8 τον ὧμκ ΤΠ ἼΒῚ ΠῪ ΠΡ ἫΣΡ ὈΣΣΣ ὭΣ ΓΙ ΠΣ 29,:.Ἀ 
ΤΩΝ ΙΕ. ΟΥ̓ ὉΡῈῪ Ὁ ΜΠ ὈΥΒΌ 9 ΠΡῚΡ δὲν Τ ὈΣ ὈῚΝ 3 
ὙΝ ἼΣΣ ὙΞῚΠ ΟΥ̓ΌΣ Ὅ3ΠΠ ὈΣΣῸ 2 ΠΡῚΡ ΤῊΣ 2 Π ΠΤ ΟΝ ἼΩΝ Π9 

ἧς Ἴ ΓΣῚ ἸΠΡΩῚΠῚ ΤΎΪ3 ὈΤΠΠ ὩΓΟῚ ἐὩ ΠΡ ὉΝῚ ΚΝ Ὁ ἼΩΝ ΣΕ 
ΣΡΩῚΠ ὙΓΟΡΟΡΩ Τὸ ΓΟῚ 5 ΠΝῚ ὙΠ ΠΟ ὙΠ νι ὙΠΡΟΡᾺ 
ἸΌΝ Μὴ ΒΗ ΤΊΣΙ ὋΝ ὃν ὙνῸ ΓΟῚ 5. ΠΝῚ ΠΝ ΤΊΣ ἼΩΠ ὙΠΦΌΣῚ π 
Ὁ ὈΣΓΟ 3. Ὁ9 ῬΡῚῸ 19 Ὁ ὙΠΠΣ ΘΌΖΠ ΡΥ ΜΠ ΓΤ Ὑ2ΡῚ Μ5) 
ΓΡΡΩΣ ΥἿΒ κ.58 3 ὈΦΒΠΩ εὐ). Π39. ΠΡ ΓΟΥΦῸ «ὙΠῸ ΝΠ ΡΥ ΠΣ ΣΝ 

49 ὯΝ ΠῸ ὩΣ ἸΌΌΠΟ 5 ὈπΠὺ ΠΡ ὌΠ ΤΡ ὈΡΨΦΙΣΥ 92. 59 Ὀπῦ 
ὈΥΒΌ ΥῈΝ ΠΙΠΤῚ ΠΌΠΙΣΣ ὈἽ ἼΔΟ ῬΓΘΠῚ ΣῪ! ΤΡ 030 527 ΠῚ ΟΝ 
ΠἹ ἸῈ ᾿ΦΩΩΡ ὉΜΝῚ Ὁ ἽΝ ἼΟΝ ἸΡῪ ΠῚ ὮΝ 5. ῬΡ ΤΊ ΠΕΡῚ πο Σῦ 

------ὐὐρφθ 0 

ἼΘΌΣΠ τ6 (ὃ) Ν ΠΝ τῷ ἃ) . ἽΦΒΠ προ τὸ Ὁ Φ 1)212 28,1} () 

-᾿. 

“Ὁ 09 "“Σ 90. 



49,11--320,21 -οὐἰὐθϑε ὈΧΡΊΠΝ ὁ6.862»8)».- 21 

29 Π)ο Ὁ» Ὁ ΠΌΡΟΣ ὙἹ ΠΊΒ ὈΣΟ ΡΝ ΠΕ ὮΠΟῚ ΔΝ θ9. ΤᾺ 
ιι ΨΧΆ Νϑὶ ΠᾺ ἼὭΡΕ ΜΝ ΠΌΠΣ 9ΔῪ) ἽΝ ὉΔῚ ΠΣ ἼΡΆ Ὁ Τ᾿ 9.32 ἼΊ 
ι ἽΠΣ ΠΥΨῚ ΠΊΩΦΣ ΓΙΣῚΝ ἼΠΣ ΠΌΘΟΣ ὈΝῚΘ ΥῊΝ ΠΝ ΡΟΣ ἘΣ ὈΥΣΝΙ 
ὈΝΥ ὯΝ ὈΣΘ ΠΗ ὙΝΟΠῚ ΠΣ ὈΡῚΜ ΠΌΌ ἸΠΠ ΓΙ ΎΘ ὈΣ» 

ἸΠΥΣΊΝΩ 9 
13 ὈΡΠ ἸῸ ὨΣΊ ΠΝ ΥΞΡΝ ΠΣ ὈΨΦΝ ΥΡῸ ΠΣ ἽΝ ἼΩΝ ΠῚ 5 
ι4 Υ δὲν ὈΥΠΡ ΥἹΝ ὈΠῸΣ ΠΣΨΠῚ ὈΣΡ ΠΩΣ ΠΝ ΠΣΣῪ 1 ΠῸΣ ΒΒ ὋΝ 
6 ἫΨ ΜΠ, ΜΟῚ ΠΟΡ ΓΤ. ΓΙΣΟΘῺΠ ἸῸ ΠΌΡΦ ΠΡΌ ὯΦ ὙΠῚ ὈΠΎΘΟ 
ι6 ΠΌΣΟ Ὁ Σ᾽ Πῦ Ἣ ΠῪΡ ΜΟῚ 10.) ΠΥΤῚ ΤΌΣ ὈΛΠΟΡΌΣΤΝ Ὀπ ὃ» 

ἘΠ ἽΝ ΣΝ Ὁ. ἸῬΡῸῚ ὈΠΥΥΊΝ ὈΡΣΒΒ ἸᾺ ὝΘΞΙΘ τὸ 

17) ΕἼΩΝ ὯΝ ΠΡ ἼΞῚ ΠΗ ΣἽΠῦ ἽΠΝΣ ἸΦΜῚΒ ΠΟ ΡΕΦῚ ὈΣΉΣΨΩ ὙΠῸ 
ι8 ΦΕῚ 9 ἽΣ 3» ΠΟΥῚΣ ΓῚΡ ΟὟ ΠΝ ὍΣΣ Ὁ22 9 ὙΒΕΥΙΘΊ2) ΟΝ 13 

Ἵ» ὙΦ. ΠΡ ὃ» 5 Ὅν ὁ ππ αὐ ὌΨΙ ΠΟΥ Π9 59) ΠΡΟ 
19 “ΡὨΥΒΌ ῬῸΣ ΠΝ Ὁ23 9 ὙΒΙΕΥ ΣΙ ἸΠΣ 2277] ΠῚ ἽΝ ἼΘΙ ΠΡ 59 9 το 
5 ὮΝ Ὁ ὯΣΣ ΗΒ Ἴ» ὋΝ ἸΠΡΡ εὐ ὍΨ ΠΡΟΤῚ ΠῈ3 ΠΣ] πϑοΦ Ὀυ ΟῚ 

ἘΠΉΤΟ ΔῚΝ ὉΝ) ΘΌΥΒΌ ΥῈΝ 
νᾶι 5. Ἴ Ὁ) ὈΞΊΠΞ. ΠΡ ἩΠῸΒ ἸΌΝ ΟΊ ὈΝῪΣ᾽ ΓΛ ΤΡ ΠῸΣΝ ΜΉΤ ΡΒ 

ἘΠῚ ΠΡ ἊΝ 
' . 20 

40,2... ΟΝ ΤῊ ΟΝ ἼΩΝ ΠῸ ΠΘΝῚ 33 ὈῚΝ 15 ΣΝ ΜΝ ΠῚ ΔῚ ὙΤῚ 
4.3 ΔΥῚ ΠΝ ἘΠῚ ὉΝ) ΠΡ ὮΝ ὈΔ) ΠΟ Ν᾽ ΔΠΡῚ Ν᾽ ΣῚΡ Ὁ Ὁ} ΜΠ 

ΕΛΏΥΠῸΝ ἸΟΎΤΟῚ ΠΣΊΌΠ ἸΠΡῸ ὈΣΒΌΣ ὉΠ 58) Χ} 123 ΠΌΠΟΙ ΠΟΤῚ ὈΥΊΧΣΌΣ 
6.π ὯΝ ΠῸ ΠὉΒ᾽ ἈΥΙΣ ΡΝ ΦΙΡΎΣΠ τῶνϑλ ὝΨΗ 5) «ΦΊΟῚ ΒΊΒῚ 9 

ΟΝ ὈΝδ ΠΙᾺ Ἧ8) ΣἽΠᾺ ΠΡΌ 5 ἼΘ ΤῊΝ 1) ΤῊ ὈΥΣΟ ΘΘΌ 198) ΠῊΤ' 
8.1 3 ἩΡΤῚ ΓΌΝΠΣ ΠΙΣΙΣ ὈΣΨ ὙΠ, ὈΨῚ ΠΉΒΟΣ ΠΙΣῚΝ ἋΣ. ἸΡΟΣὴ :ΠῚΠ' 

9 ὍΒΌΘ ὈΘΝΟΟ ἸΝΒΝ ΣΠΠΠ ΛΘ ἘΠῚ» 59. ὙΦ᾽ ὈΣΣΌΣ ΟΣ ΠΣ ΠῚΠ᾽ ἊΝ 
ΠΝ ΠΣ Ὁ ὨΣΣΌ ὈΛΝδΙ ὉΠ ΠΌΤ ΠΠΝῚ ΠῸΞ ΦῚ9 ΠΝ ὙΠ ὉΞ2 

τ Δ 1022 Ἴ ὋΜΥΙΣΙ2) Ὁ ὈΣῸ ὙῈΠ ΠΝ ῬΣΟΣΤῚ ΠΤ ΟΝ ἼΩΝ ΠΩ 
ἸΝΟῚ ὈΣΣΟ Ὁ») ὈΠΊΣΙ ὙΥΎΠῚ ΜΠ ΠΠ  ὈΝΗΞῚΘ ὯΝ 9 ἸῸΝ ἸΩΡῚ 30 

12 ῬΝ ῬΘΩ͂ΠῚ ὈΨῚ ὍΣ ΜΠ ΠΝ ὙΠΙΘΟῚ ΠΕ ὨΣῚΝ ΠῚ ὉΠ ΝΠ ΠΝ 
᾿ἸΛΔῚ ΠΟ ὍΝ ὉΣῚ ὍΣ ΠΜΟΟῚ 

13 ΠΡ μῦ ὈΣΣΌ γΉΝ ΕΣ) 30 ὨλοΌΝ ΣΦΙ “δ ΠῊΤΡ ΟΝ ἼΘΝ ΠῸ 
ι4 ἌΦΡΥ Ἰ»Ν5. ΒΝ ΩΣῚ ὈΥΠΡ ΠΝ ΠΟΤῚ ἐὈΣΣῸ 3 ΠΡ ΓΟῚ ἫΝ 

162 ΠῚ :-ἢ»} ΠὉΠ ΠΝ ῬΠΣΠῚ ΟΥ̓ ἩΡῸ ἸῸ Ὁ» ὙἼῺΠ ἸΠΞΟΦῚ 13 ὈΘΟΦ 35 
αὐ ΜΝ ΤῊΣ ΠΡ ῬΣΊΒΣΙ »Ρ3Πὴ ΠΡΠ ΒΟῚ ἸΦΡῸ ὈΥΠ ΜΠ ὈΣΌΣ ΧῈ 

ι8 ΠΝ ὮΦ ΩΨ. ὈΔΠ ἼΦΠ ὈΠΟΒΠΙΓΣῚ ὉΠ ὩΨΘ ΠΩΠῚ 15Βν ΣἽΠ3 ΠῸΞ ΒῚ 
, ἘΠΣΏ ΘᾺ ΠῚ ΠΡΌΣ ὯΝ ΣΔΠ ΠῚ ἸΝΔ ΗΔ ΠΙΦΟῚ ὈΣΊΣΌ ΦΡΌΟΌ 
19 ΠΡ ὮΝ Ὁ ἸΤῚ ὈΣΣΌΣ. ὈΘΡΦ ΠΟ) 
5. ἽΝ ὧΝ ΠΊΠΣ ἼΣῚ ΠῚ Φ ΠΟ ΠΡΌΣ ἸΦΙΕῚΣ ΠΣ ΤῊΣ ΠΗ ὙΤῸ 40 

2ι1ι ὨἾὉ ΓΙΝΒῚ ΠῚ ΠΞΠ ΝΟ ΠΟΠῚ ἸΠΣΠΣΦ ὈΣῚ 0 ΠΡῚΒ »Ὲ! ΠΝ ΟΝ ἢ3 
ἘΣ θη πριπῦ πϑ πὴ ὍΡΠ 

--- ΘΟ 

ὉΔΟῚ) ῬΣἼΣΚΠῚ 12 (δ ὁ ΥῈΝ 23) 30,1 0) ὁ Ὁ 5» ἼΝ 29.9 () ὁ ΠΣ ΜΌ2) 29,19 (α) 

9 



22 -ὐὐθοο»ϑὲ ὉΚΡΙΠ᾽ 492).6;»-- .28,1---29,10 

»Ὲ ΠΡ ἽΝ ἫΝ ΠῸ ἫΝ Ἴ)9 ἼΟΝ ΟἽΝ 15 ΣΝ ὉΝ ΠΤ 2ἠ ἧἐ8Β8 {Δ21.κ 
δ 5 ἽΝ ΠΗΜῚ ὉΔῸΝ 203 ὩΦὴ ὈΌΝ ὩΦΨΊΘ ΝΣ ἼΘΝΟΗΙ Ἴ)9 ΠῺΣ 

ἼἽΜΛΘΣΠΣ ΕἼΌ» Νὸ Ὀ“Ὧ5Π:- ΝΣ ΠΙΝ ὯΞΠ ΠΣ :ὈΥΊΟΝ 299 Ἴ29 ἸΆΓῚ 4.3 
ἸΠΘΟΊΞ ἼΠΟΣΠ 2 ΣὙΠΥΣΙΝΣ ΌΘΥ πὶ ὥ»ηὶ δ 5 ΠΡ ἼΠΟΩΠΣΙΝ δ 

5 Ἴ229 ΠΝ ἽΒΠ Ἰ»ὴ ΠῚ ἽΝ ἫΝ ΠΡ Ἰ} ΕἼΣ Ἴ239 ΠΒ)} ἼΥΙ ΠΙΣΥΊ 6 
Ὁ" Ὁ» ὈΠΙΣΥΊ ἸΡῪ Ὁ) ἘΠΞΨ ὈΣῚ Ὁ» ΝῺ ὉΠ Ἰ55 ΤΌΣΟΝ 509 
ἽΡΜΠ ἼΘΝΙ Ὁ) 203 ὉΠ ἸΏ ΟῚ ὙΠῸ ΤΠ εἼΠΡΒΝ ΗΝ ΠῚ ἽΠΌΣΠ 9.8 
ἋΣ ΠΊΏΠ ὉΔῚ» ΠῚ ΣΡ ΠΟ ὍΣ ΜΝ ΒοΊ ἽΝ ΠΛΝῚ ἼΣΝΣΤ ὉδὉ ὉΜ ὈΣΟΝ " 

: ἘΠ ἽΝ ΝΣ ΠῚ ὮΝ Ὁ ὉΠ 
'ο ΠΣ ἢ ΠΊΩΝ ὋΣ Ὁ Ὁ» ΠΟ ΝΟ ΟἽΝ 13. ΕἼΟΜ ὯΝ ΠῪΡ ἸΣῚ ὙΤῚ 12.1: 

ὈΣΌΝ Ὁ ΠΣ ἐδ 59) ΠΌΣΠ ΜΘ ΠΣ. ὈΠῚΠΙ ΠΤ ΣῊ ἽΝ ἼΩΝ 13 
5) ὙΒΌ πο Ὀπ ΦΥΦΨΊΣ ὈΣΠΠῚ ΓΤῚΘΒ ὈῚΝ ἼΛΘΌΘ ΠΡ 12Ν Ὁ9 πὴπ 
“ΒΡ. ΝΡ] “4: ἸΝῚΞΠ ὈΥΣ ΦῚΣ Ὑ3Ρ5᾽ Ἴθν ΠΟ ΠῚ ΠΡῸΣ τ4 
Ὁ ὙΞΥΣ ΠῊΝ ὉΔῚ ἸΠΘΌΠΏΠ ΟΝ ΣΝ ἼΣΩΣ ΤΌΣΟΝ ΦῚΡ ὙἹ3 ὙΠΓΧ» Ὁ 

ι5 ὝΠΟ ἼΡΠΗΊ ΜΌΠΓΣ ὉΌΠῚ ἼΣΙΙ ἐν ἽΠΛΡΞΙ 2332 13 ΠΛ» ΝΞΘῈ ἽΨ ἽΊΞΠ τό 
δ) ἽΛΟΣΠΣ ΠΣ ὙΡ3 39 ΠῚ) ΟἹ ΣΝ ἼΠΟ δγ15: ΤΊΞΝΥ ὈΥΤΟΝ 17 
5 Ἴ 2 2 ΠῚ ὙΠΠΣ ὈΣΡὉ Ὁδ0 ὙΠΟΟΣΠ γῸ ὃν ἽἼΝΡΕΝ τ8 
ΤΠ Ὁ» ἽΝ ὭΡΝΥ ἼΓΟΣΝ ὉΠ ἼΣΗ ΟἿ ΝΣ ἼοσῚρ ΤΠ ἽἼΠΡ9Σ 
Ὁ» Ἵ» ἼΙ ΠΡ ΠΥ ΤΟΣ ἸΌΌΣ ὉΘΡ5 ΤΡ 5 ἸΚῚ Ὁ5. Ὁ τὸ 

20 

ΓΩΘΕῚ Ἐν ΜΘ ἸΥΤΕ Ν᾽ ΤῺ ΟἿ ΟΝ 13 ΣΝ ὯΝ ΠῚ ΣῚ ὙΠῚ 22:3 
ἩΥΖΨΣ ΠΥ ὉΝ Ὁ. ἸῬΨῬΤῪ ἼΞΙΣ ἸΔΔΞ5Ὶ ΤΣ ΤΡ Ὁ ΠῚπν ΟἽΝ ἫΝ ΠΟ 
ΠΣΊΠΣ ὉΠ ΟΥΒΣῚ ΣΟΊΣΠΣ ὉἽ ἼΞῚ 5 ὩΠΟΥ 1ΠῺῈ ὙΖῚΡΟΊ ὨΘΡΦ 1Π3 23 

ΠῚ ὯΝ Ὁ ἸῬῸῪῊ ΔΌΣ ΠΡ ΥΩ 
25 ὨΘΜΙ ὉΠ 2 Ὁ9 255 ῬῈὴΡῚ ὙΜΝΌΡ ΠῸ ὈΚῪΣ᾽ ΓΔ ἫΡ ΠῚ ΜϑῚ 24 

ΠΡ ΟἿ ὉΜ Ὁ. ΨΤΊ ὈΠῚΝ 
3 Ἰ) ἼΧΝ ὈΘΡΠ ἸῸ ὉΠ Ζ᾽ ΠὩ ΠΝ ὌΞΡΩ ΠΣ ΣΝ ἼΟΝ ΠῚ ΠΞ 
ἸΒΙΣῪ ἐν ΡΟ ΤΣ ὙὍΖ ὈΛΘῚΝ Ὁ» ἸΒΖ2Ὁ ὨΝΣΠ Ὁ ὍΔ ΖΡ 26 
ὨΘΕΙ͂ Ὁ53 ὈΘΟΦ ΣΡ ΠΌΣΟ ἸΩΦΝ ὈΘΘῸΘ ῬΨΣ) ὈΣ 1221 ΠΣ πὸν 

20 ΠΥΟΝ ΠΤ ὮΝ 5 ἩΡΊ ὈΠΊΣὩΘΌ ΠΝ 

Ἰ3 τὴ ὧμκ πῆι ἸῚ ΠῚ ΟἽ ἪΡ ὈΣΣΣ ΣΡΩ ΓΡΣΡΠ ΠΟΦᾺ 29,:.Ὰ 
ΛΩΝ ὩἹ 19 ὈΥΒΌ ΝῈ} ΟΣ Ν3ΠῚ ΣΟ 9 ΠΡῚΒ δὲν Ὧ Ὁ ἽΝ 3 
ΛΝ ἼΣ ΚῚΣ ΟΥΣΣΠ ἜΠ ὨΣΊ ΣΟ Ἴ0 ΠΡῚΡ ΤΡ Ὁ ΠΥ ΣΝ ἼΩΝ Π5 

ἧς ὙΠῸ ΓΣῚ ὙἩΡΟῚΠῚ ΤΎΣ3 ὈσΔΠΠ ἸΆΓΟΥ ἸῺ ὉΜῚ ΚἼΝ Ὁ ἼΩΝ ἽΦΨΗ 4 
ΤΡῚΣ ὙΠΟΡΟΡΩ ὙΠ ΓΟῚ 5. ΠΝῚ ΤῊ ΤΟ ὙΠ» πὶ ὙΠΟ 
ἸΌΝΏ ΝὉ ΒΗ ΣΣΠ Ὁ ὃν» ὙΠῸ ΓΟῚ 9 ΠΗῚ ἼΠΙΝ ΤΊΣΊΘΙ ὙΠΩΘΣ π 
Ὁ ὈΓΒΌ ὩΥ 9 ἸἩ»ΤΊ Ἐπ ΤῊΓΣ ὈΘΣΠ ἢ}ὉῚ ΝΠ ΠΡ ΤΡ Ὴ Μδ) 
ΓΡΡΒῚ ΥἹΒ Ὁ 3 ὈΣΌΓΣ Ὁ 2. ΠΛ ΤΡ ΓΟΥῸ «}Ὲ}}ΊΡ»» ΠΤ ὉΝ 

49 ἼΩΝ ΠἧῸ Ὦ ᾿ΌΠΘ 5 ὈΠῸ ΠΊΨδΥ ὌΠ ΤΡ ὈΣΡΦΣΝ ἢ.9 9 ὈΠὴ 
ὈΣΣΌ ΥῈΝ ΠΛ ἘΠΌΠΣῚ ΟἽ ἼΘ ῬΓΠΘΠῚ ΣῪ ΤΡ 2 Ὁ2Π ΠῚ ΣΝ 
ΣἹ 5 ᾿» ΜῚ Ὁ ἽΝ ἫΝ ἸΡ ΠῚ ὍΝ Ὁ ΨΤῚ ΠΕΡῚ πορῦῦ 

------θ» 6 
ἼΡῸΠ τὸ (ὦ ᾿ ΠΟΤ τῷ ὦ) Ὸ 99" πῦρῃ τς Ὁ) Φ 3)25}2 28,1} (1) 

“Ὁ 09" Θ᾽ 



49,11-.ὅ0,2: --ηθ δ. ὉΧΡΙΠΝ 406}»8:».- 21 

29 Προ» ΘΟ ΠΌΘΟΣ ὙΠ ΠΊΒ 9 ὈΥΌ ΡΝ ΠΕ ὩΠΟῚ ΔΝ 9 ΤῸ 
τι ΔΚ. δὴ ΠΣ ὭΡΗ κμῦ ΠΌΠΒ 95 ΟἽ ὉΔῚ ΠῸ ἭΡΗ ΜΒθ' τ 9122 ἫΡῈ 
1 ἼΠ3 ΠΡ ΨῚ ΠΊΘΣΣ ΛΙΣῚΝ ἼΠ3 ΠΌΩΦ ὈΣΌ ΥΝ ΠΡ ΠΓΟῚ ΓΦ ὈΡΘΝΙ 
ὈΛῊ ὯΝ ὈΣῸῚ ΠΗ ΝΠ ΓΦ ὈΨΩῚΝ ΠΌΘΦ ἸΠῚ ΠΙΣΎΘ ὈΣ» 

Ἔ ἈΠ0Ὁ 
13 ὈΘΡΠ ἸῸ ὉΠ ΒΘ ΠΝ Υ̓ΞΡΝ ΓΦ ὈΡΣῚΝ ΥΡΌ ΠῚ ΟΥἼ ἼΝ ΠῸ Ὁ 
4 ΥῈΝ Ἂν ὈΥΠΒ ΥΝ ὈΠΝ ΤΣΨΠῚ ὈΣΣΌ ΠῺΣ ΠΝ ΣῪ ΠῈΣ 5 ἋΝ 
Ὁ Ἵ» ΒΣΠΠ δ) ποθ ΠῚ ΠΙΣΟΘΌΠ ἸῸ ΠΡ ΠΟΘ ὩΣ ὙΠ ὈΠΣΌ 
ι6 ΠΣ ὈΚῪ᾽ ΠῺΣ ἫΡ ΠῪΡ ΜΟῚ 1Ό.2) ΠΥΤῚ 020 ὈΤΙΘΡΌΠῚ ὈΝΣῚ ὅν 

ἘΣΤΟΝ Ὁ Ὁ ἸἩΡ̓ἸΤΊ ὈΠΥΥΊΝ ὈΠΌΒᾺ ΤᾺ ὙΘΙῸ 

1) ΕΜ ὍΝ ΠΡ ἼΞῚ ΠῚ ΠΟ ἽΝ ἸΦΝῚΣ ΓΦ »ΩΦῚ ὈΣΣΡὩ ὙΠῸ 
ι8 ΦΕῚ 9 ἽΣ Ἂν ΠΟΥ ΠῚ» Υ ΓΝ ΤΩΡΠ Ὁ28 Θ᾽ ὙΒΚΥΙΞΙΣΣ) ΟΝ 13 
Ἵ» ὍΝ ΤΊΣΙ ὃν» Ὅο δὴ Ὁ. ΤΠ Νθ ὌΝΥ ΠΟΥ 79 99) ΠῚΡΟ 

19 ΦΡΌΣΣΟ ΥῈΝ ΠΝ 23 0 ἜΜ ΥΙΘΊΣΣ ἸῈΣ 27 ΠΣ ΟΝ ἼΩΝ ΠῸ Ἰ9)9 πῶ» 
5 9 ΠΣ Η Ἵ ΣΝ ἸΣΡΩΡ εὐ ὋΨ ΠΌΝῚ ΠΣ ἩΣῚ ποῦ δυσὶ 

ἘΠῊΝ ὉΝῸ ΟΣ Ὁ γ᾽ 
τ ἂὶ δὰ ὈΞΊΠΩ. ΠΡ ἯΠΩΒ ἸΡΝ ΡΝ Ν᾽ ΠΣ ΤΡ ΠΌΣΗ ΜΠ ὈΥΒ 

ΠῚ ῸΝ 

40,2. ὙΟΥ ΠῚ ἽΝ ἼΩΝ ΠΡ ΠΝ Ν33Π ὈἿΝ 13. ΝΟ ΟΝ ΠῚ ἸΔῚ ὙΤῚ 
4.3 ΔὙΥῚ ΠΝΒῚ {ΠῚ ὍΝ) ΠΡ 1)» Ὁ) ΤΉ ὮΝ ΔΥΡῚ ΔΝ ΔΡ Ὁ :Ὁ} ΜΠ 

ἘΠΛΟΥΠΌΝ ἸΟΎΤΣ ΠΛΊΘΣ ἸΠΡῸΥ ὈΣΒΘΣ ὉΠ 58) 9123 ΠΌΠΟΙ ΠΡΤῚ ὈΣΊΣΌ3 
6.1 ὋΝ ΠῸ 08) 15 ὯΠΕ ὉΓΟΎΘΠ Τῶνϑὴ ὝΨΗ Ὁ5) «ΦΊΌΥ ΘΊΒῚ 5 

ΟΝ ΝΔ ΗΔ 128) ΔΎΠΣ ΠῚ 52 ΠῊΝ ἸΝ ΤΥ ὈΣΊΣΟ ᾿5Ό 989) ΠῊΠ' 
8.1 Ὁ ΨΎΥ ἘΠΟΝΊΣ ΠΙΣ ῚΣ ὈΣΨ ΠΩ ῬΨῚ ΠΉΒΟΣ ΠΥΨῚΝ ἽΠΠΩ ἸΡΟΣΥ ἘΠῊΠ' 

9 ὍΒΟ ὈΛΘΜΟΟ ἸΝΝΝ ΜΊΠΙΠ ὈΝΘ ἘΠῚ» 5. ΤΣΟῚ ὈΣΌ3 ΝΣ ὮΠᾺ ΠῚΠ᾽ ὮΝ 
ΠΝ ΠΣΠ Ὁ. ὩΣ ὨἾΝΣΙ ὉΠ ΠΌΠΟΠ ΠῚ ΠΌΞ ΦῚ2 ΠΝ ὙΠ ὈῚ2 

τ Δ 1022 ἼΘ ῬΎΣΙΣ ΤΣ ὈΥΒΌ ἸῸΠ ΠΝ ΣΟῚ ΠΟ ἽΝ ἼΩΝ ΠΩ 
ἸΌΝ ὈΠΣΘ Ὁ» ὈΠΊΣΙ ἸΡΥΉΤῚ ΥἹΜΠ ΠΠ ὈΝΜΒῚΘ ΝΣ ΔΨ ἸΡῸΣ ἸΩΡῚ 

12 ΤῊ ῬΘΟΣΠῚ Ὁ Ὁ ὙΠ ΠΝ ΠΘΟΥ ΠΕῚ ὈΣΊΝΝ ΠΣ) 150Π γΠ ΠΝ 
ΣΔῚ ΠΤ ὯΝ ὉΣῚ ὍΣ ΠΝ ΟῚ 

12 ΠΝ Ὁ ὈΣΣΟ ΥΩ ΜΎΣΥ 30 ὈλοῦΝ ῬΣΦΗῚ ΠΥ Τ' ἽΝ ἼΩΝ ΠῸ 
14 ΠΡ ἸΝΝ8 ΟΝ ΠῚ ὈΓΠΡ ΠΝ ΟΦΠΤῚ ΕΣ ΥΝΒ ΠΝῪ ὮΓΟῚ ἫΨ 

165 ἼΠΠΣῚ ἐἢ»} ἸἸΠ ΠΝ ἸΘΠῚ ὈΣΣΌ ΠΡΌ Ὸ Ὁ» ῬΌΠ ἸΠΞΕΦῚ 23 ὈΌΡΦ 
ἢ ΜΝ ΚὮΠΣ ΠΡ ῬΣΊΒΣΙ »ΡΏΠῸ ΓΙ δ] .ΡῸ ΟΠ ὉΠ ΣΌΣ ΖΝ 

ι8 ΓΒ ὮΦ ἼΣΣ9 ὈΛΠῚ ἼΦΠ ὈΠΟΒΠΠΣῚ ὉΠ Π ὩΣ ΠΟΣῚ Α98᾽) Δ ΙΒ ΠῸΞ ) 
᾿ς ΣΌΣ ΟΣ ΠΡΛΠΣΥ ΠΡΌΣ ὮΝ ΜΝ Π) ΠΝ ΗΔ ΠΟΣῚ ὈΥΘ ΦΡΌΟΩ 
19 ΠῚ ΔΝ 5. ῬΤῚ ὈΣΝΌΣ ὈΘΡΦ ΩΡ] 
5 ΣΝ ὧν ΠΤ ἼΞῚ ΠῚ σΣἽΠ ΠΡΟΣ ἸΦΣΝῚΣ ΠΣ ΣΤῊ» ΠΝ ὙΠῸ 
21 ὈἸΦ Ὁ ΠΙΝΕῚ ΠΠὺ ΠΦΞΓῚ δ ΣΠῚ ἸΣΣῚΣΦ ὈΝῚΘ 9 ΠΡῚΡ »ῪῚ ΠΕ ΟἽΝ ἢ 

ἘΔ ὙΠ ΨΌΓΟΣ πριπῦ ΠΣ πο ΡΠ 
--- ΘΟ 

ὈΝΝ) ἩῬΓΙΊΣΝΠῚ 13 () ὁ ΥῈΝ 22} 30,1 0) ὁ 5 5} ὝΦΙΚ 20.9 (8) ὁ ΠΣ ΜΌΣ) 29,19 (4) 

ο 

3 

20 

40 



ωι 

ωϊ 

24 -ὐθϑὲ ὈΚΡΙΠΙ 49..8)»-- 40,22-- 32,6 

«ὙΠ ΠΝ ἸῬΠΩΦῚ ὈΣΣΟ 0 ΠΡ 3» ὉΠ ΣῊ ΟΜ ἼΟΝ ΠΟ}  (ὥ[20,:2 
ὙΡΙΠῚ ΣΠΊΣΣ ὈΠΥῚ ὉΝΔΣ ὈΥΒ ΠΝ ἸΔΙΣΌΠῚ ΟΕΥΡῸ ὩἽΠΠ ΠΝ ἩΌΒΠῚ 24.21 
ΛΥΡΝΣ ΓΒΔ ΠΡῚΡ ΓΙ Ἢ ΠΝ ἸΊΣΣΥ ΥΩ ὩῚ ΠΝ ΠΣ) 5323 9 ΠΊΡ Ἢ ΠΝ 
ΓΒ. ΠΡῚΡ ΠΡ 33 Ὁ ΠΡ ΠΞ ΠΡΙΠΠῚ ΕἸ ὉΠ πο 
ἸὨΣΌ Υ ἢ» ΠΡῚΝ ΠΌΔῚ 23 ἼΘ ὍΣ ὩΣ ὍΠΩΣ ΠῚ ὯΝ Ὁ ἸΝΤῚ 

ΠῚ ὉΝ Ὁ Ἰ»ῈῈ) ΠΙΣΊΜΩ ὉΠ ΠΣ Ὁ ὉΤΘ ΠΝ ἸΣΊΒΌΣΙ λό 
ἼΩΝ ὯΝ ΤῊ ΣῚ ΠΥ ΦῚΠ ἽΠΝΣ Ὁ. ΓΦ ΤῚΣ» ΠΝ Ὁ ς 21κ 

ΕἼΣ ΠΘῚ Ὃ ΟΝ ΘΠ ὉΝῚ ὈΣΣΌ 0 ΠΡῚ ΜΝ ἼΩΝ ΟΝ 3. 2 
ΩΣ ΠΕ ὉΣῺΡ ΓΔ) ΠΕΡ ΜΔ) “ΡΝ ΠΡ 503 ΤῈ ΠΣ 4 
ΣΡΌΝΠ ΠΝῚ ΦΡΒΘ ΠΊΣΟ τρϑοῦπ ΠΣ ΠΝ ἸΠΠΘΘἽ ὨΣΊΠ ὙΤΊ στ) ὨῸ 4 
ἩΠΒΝΟ ΠΣ ἽἼΠῚ ΤΊΦΖΠ ἫΡ Ὁ9Ὁ ἸΠῸΡ ΦΡΠΣΣ 19 Ὁ» τ ΤῚΦ 55 ΜΚ ΠΠῸΨ π 
ΓΝ ΠΠΠῚ ὈΔΘΩΠ ἢ» 9. Ὧ)61 ΠΝ ὨΜῪ ὈΔΔΘ ὙΌΣ ΠΟΘ ΟῚ ὁ 
ΠῚ ΤῊΣ ΤΣ ΝΥ ἐἽὋ Ὁ ΠΡ» Ἰ2225 ἸΥΧΔῚ ΠῚΦΙ ΓΡΠ 5 ΥἹ 7 
ἸΘῚ δὴ ΟῚ ὈΥΟΝ 3 ἸΠΘῸΡ δ᾽ ΟΥ̓ 1ΌΝΔῚ Ὁ Ὁ ἸΦῪΦ ΠῪ Ὁ. 8 
“Ὁ ΚΡ ὉΌΝ ΠΟῚ διὸ ὈΣΟΝ Δ ΚΡ Ὁ9. ὈΠΝΟΣ Ὁ Ὁ ὈΘΒΊΨΙ ὈΠΟΧΌ δ 

ἸΌΝ ὯΣ ἽὝΦΖΙ ΥΡ ἜΡ 55. ἸΠΝΣΡῚ ὈΩΡΘῚ 2 9 
:ἸΏΩ» 12 Ὁ ἸΣΩΣ ἸΠῚ ΠΟῚΡ “722 ὝΦΝ ἸΡ»0ῊΠ ΝΣ ἽΝ ἼΟΝ ΠΡ 759 ᾿ 
52) ὈΥΙΠ » ὙΠΦΈΝ ὉΝῸ Φ ὈΝῚ ἸΠΠΊΣῚ ΔΌΣ Ὁ. ὙΣ ὙΠΠΒῚ ἀσιει 
Ὃν 5 ὍΣΟ ΥΤῊῚ γα ΦῬῸΝ 23 ΛΠ ΝΡ ΠΥΊΣΜΙΙ ὈΡΘΟῚ 58) ΠΡᾺᾺ 
ΠΠΊΖΠ ΓΡῚ 5 ὙΠ ὉΠΠΊΝΟ ΡῚ ΘΠ ἢ} 9 Σ᾽ ἸΠΌΒῸ Ὁ» ΟΠ 13 
Δ Ὁ ὉΠῺΣ ΠΗ ὉΠ 5) ὨῸ ἜΡ 9 ὈΠΟῚΡΩ ἸΠᾺ)) 9 ΣΝ ἸῸΝ τὰ 
“Ν ἽΝ ὋΣ ἼΠ2 ΓΆΠῚ ΥῈΝ ΟΝ ΠΙΘ9 ὯΡΣ ὈΝΡ 3 ΒῸ ὙΦ 59 "ὮΤΩ» 

ΕἼ ΤῸΝ 
»ῈΜῚ ΝΊΏ ΠΝ Ὧν ὉΡΛΟΟΣΜΠ ΠΌΝΦ ἸΣΤῚ ΡΣ ΠῚ ΟΝ ἼΌΝ ΠῸ Ὁ 
ΠΡ ὗν ΓΖ ὙΡ 2) Ἰ029 δ ὙἹΡΙ ὉΔῚ Ὁ ἸΜΌ2) ΠΟΥ 
5 “ΟΡ ἸΌΓΙΣ Δ ΤῊΝ ΤΣ ΠΌΝΟΣ ἸΠΣ ὙΤΊΣ ὯΝ) ΤΩΡ ἸΠΌΒΌ δῚΡΌ τό 
Δ Ὁ Π Φρὶ ΠΝ ὙΤῈΣ ἸΡΩΣ ΠΣ 10 ὙΓΙ 59 7239 ΔΊΟΥ ὙἹ ΥἽ» ἘΡ 17 

ἐὙἼΣΝΣ Ὁ ἼΠΩ ἸῬΣ2 «οὩσν ἈΟΡῚ 
ΠῚ ΥΝ ΝΥ» ἋΣ ΠΝ ΠΤῸΣΙ ΥἽ» ἜΣ ἼΘΙ Ἴ223 “ΠῚ Ὃ ὃΝ ι8 

νι δ Π ΠΝ 59 ἢ ὈΝ» ἼΠ2 
ΠΡ ΟἽἼΝ ΝΣ ΟἈΔΊΘΠ 991] ΠΡ ΜΠ 

ὧν ΠῚ ἸἽ ΠῚ ΦῚΠ9 ἽΠΝΣ ΟΠ ἫΝ ὍΣ. ΤῊΣ» ὙϑΦ»Ὁ ὙΠῸ 414,κ 
Ὁ ὝΒ9 Ὁ ΟΝ ΠΊΘΝΥ ὈΣῚ ΡΟ ΠΡῚΡ ὃν ΠΤ δ ὈἽΝ 15. 1 ἼὉΝὉ 2 
ΠΥ ὉΒΊΠΙ Ὑ5)3 Ὁ ΠΟῚΠῚ ὙΠΥΈΤΡΩΣ ΠῚ ὉῸΔΣ ΔΓ ΠΟΝῚ ΠᾺΔῊΡ 
ῬΣ ὙΠΦΌΣΥ ἐΘὝΤΠΙΣ Ἴ Πν»ΠῚ σΣ ἘΝ ὙΌΡ ὙΝΣΊΩΣ ΠΥ ΣΝ ἼΩΝ ΠΟ 4.3 
ὨΠ| Ὁ.» ἼΦΟ ΠΡΟΤῚ ὈΘΦΠ ἣν Ὁ5 ΤΡ ὙΟΣΣΠῚ ἼΌΝ ΓΤΊΣΠ ὋΡ ὃν 
ΥΝ ΠΡΟΠῚ ΕἼΠΘ ΠΡΌΣ ΠΡΟΣ ὈΥΥΤῚ Ὁ» ΤῊΣ ΓΝ ὮΓΣΣ ΠΡῚΜΠ 6π 

----ἕ --αξϑθ θ᾽ 

Ὑ4ὃ ὁ οσπ) ὁ Ὑδκ 313 ὺὺ 9. ΠΩ ΠΕ ΠΡῚΠΠ ΠΝ 0.52 (4) 
Φ 

ἼΠ52)5 122 ὨῪ 31. (ἡ . Δ ΠΡ ὁ (Ὁ Φ ΛΏΒΡΌΣ 31.965 () 
Φ 

ὉΠΏΣΣ ὉΠΌΝ ΥἹΌΡ ΜΌλ τ) Φ ΠΟΘ τ: ὦ. Ὁ ἸΠΉΨῚ} ΨΨᾺΣ Ὁ) ΠΡ" Ὁ)ϑ)' τ 6) 
Φ 

ὈΝΔῪ ὈῺΡ (ὦ ὕπΡ3 3233 8 4. ΠΆο5.ι8.) «ς ΠΉΠΗ ’᾿.) ὁ 9 Ὁ (}) 



322,7---33,5 -θνδε ὈΝΡΙΠΝ ὁ6.6..8:».- ᾿ς 

42,) ῸΦ ὈΠ329 ΠΕ ΠΥΡῚ ὈΌΦ ἽΠΊ323 ΘΖ) 1 ἼῸΘ Ἰ 125 ὈΡΘΝῚ “ἽΠΕΣ 
8 ΓΟ ΤΡ ΟΡ ὈΌΣΣ ἫΝ ΝΟ 55 ΣΝ ὙΜῚ Μθ' ΠῪ ὉΌΞΝ Ἰ)}8 
9 ὮΝ ΤῸΝ ΧΡ ὈΝΣῪ ὈῺΔΡ 29 ἸὈὩΠΌΡΟΠΤῚ ἘΠ ΣΝ ὉΜῈ ὙΠ ὃ» Ἴ2π 
ν Τὸν Τὴ ὈΠΘΘΟΥ ὈΝῚ ὈῸ» Ὁ» ΟΣ ᾿ΌΠΡῸ Ὁ ἫΝ ΠΊΣ εν 

ΕἽἼΠΟΒΌ ὮΝ ΖΒ) ΣῈ ὈΨΣῚ ΥὙΤῚΠῚ ὈΠῸΣ ὉΡ ὩΣ ΒΨ νῦ ς 
12.11 ἽἼΔἸΠ ΒΝ ὈΣῊΞ) ΓἸΣΊΣ ΕἽΒΊΏΠ 532 9 Ὁ ΠῚΠΝ ἽΝ ἼΘΝ ΠΡ 1 

13 5 ΠΝ ἸΔἼΣΝΠῚ ΡΠ 59 ἼΦ5) ὨΣΒΌ ΔΝ ΓΝ ΥὙΤΊΦῚ ὉΝ9 Ὁ Φ ἩΨ 
᾿ ὨΠΟῚΣ Νὸ ΠΌΤ ΠΊΟἼΒ᾽) Ἢ» ΟἽΝ Ὁ) ὈΠΟῚΣ ΜΆ ὈΝΒῪῚ Ὁ Ὁ»Ὸ ΠΠΌΠΣ 

Ἰ0.14 ὈΣΌ ΥΝ ΠΕ ΠΣ ΠῚΠΡ ΟΝ ὉΝῸ ὙΡῊΝ ἸΌΘΘ ὈΓΥ ΠῚ ὈΓΘῸ ΨΨΦΟΝ ΤΣ 
ΓΟ ΜΝ Ὁ ΤΥ ΠΣ ΘΖ 9 ΠΝ ΠΣΠΣ ΠΝ ΟΘΘ ΥΝ ΠΌΣ)᾽ ΠΌΌΝ 

16 ΠΩΣ 5 ὉΨῈ ὈΣΝΌ Ὁ» ΠΛῊΝ ΠΡ ὈΝΔΠ ΠῚ ΠΔΙΡῚ ὉΠ ΠΡ 
ΠΡ ΟἽ ὍΜ) ΠΡῚΝ ΠΡΡῊ 

ι) ὋΝ ΠῚ ἸΞῚ ΠῊ ΦῚΠ ΣΡ ΠΦΌΠΙ ΕΠ Ἴ2: ΠΣ ΣῊ ΤΖῸ ὙΤὴ 
ι8 ῬῸΝ ὮΝ ΟὝΣ Ὁ) ΠΣ. ΠΠΡΚλ ἩΤΤΎΉΣῚΊ ὈΝῸΟ ΛΠ Ὁ» ΠῚ ὈῚΝ 13. τ Ὁ 

β “ὝἼ ΤῊ ΠΝ ΠΡΠΠΕ ις 
19 ΠΡΟΣ Ὡρϑῦλ» «ὙΡ ΒΔ ΟΠ ἽΠ. 109» ΠΝ ΠΆΘΟΣ ΓΤῚ ΠΌΡ) ὍὉ 
21 «Ὡ  Ἰσ ΤΡ Ὁ ΠΕ Ὁ ὝΠΟ ὈΣΉΣ) ὯΝ Ὁ. ΣῪ ΡΠ 59) 
42 ὈΟΟΠ ὉΦ9 ΦΦΓΣ "ὨΊΣΔΌ ΠῸΠΡ 59) ἼΦΗ ὈΨ᾽ 13 ὉΠ 02» Ὁ ΨΠ 
23 ἸῸΝ Π ΥἽΝΣ ὌΠΉΠ ὉΠ) ΣΝ δῪ ἩῬΒῪΣ ΣΡ ὯὍΠ) ΩΝ 22 Ὁ.» 
24 ΤΤΌ ἽΦΖΙ ὩἽἼΠΣ ὈΌΧ» ὉΠ ΡΞ ΗΛ ΠΓΊΒΙ3Ό ΓΊΘΙ 591 Ὁ) ὉΦ᾽ 20 

ΥΤῊ ΠΝ ὈΠΟΘ ἈΝΕ.) ὍΡΠ ΥἼΝΘ ὈΓΔΩΠ ὉΠ) ΣΚΕ ΠΡΉΠῚ ΥῈΝ ὃκ Ὁ Ψ 
26 1 ὩΣ ὙἹ ϑΌγ»» Ὁ Ὶ» ΝΞ ΓΛ} "ΓΊΔ3Ὸ ΠΟΊΩΙ 59) 2) ἼΦΌ ὉΦ “ΕἼΣ 
147 ΤῸ ΣΝ ὈΝΧΡΡῸ ὈΔΒΣ ὈΝῊΣ) ΠΝ ἸΏΣΦΑ δὉὺ ΡΠ ΥΩ ὈΓΡΠ ὯΣΩ 

ὈΓΊΟΣ» Ὁ» ὈΠ» ὙἹΠῚ ὈΓΤΦΝῪ ΠΠῚ ὨΠΊΣΠ ΔΝ ὉΠ ὉΠΌΠΟΘ 92 δ 
28 ΣὙ ὉΠ ΠΝ ϑϑης ὈΌΨ ἼΠΞ ΠΙΗΝῚ ΡΠ ΡῚΜΣ2 ὈΦΡῪΣΣ) ΠΡ Ὁ 2ς 
9 ΠΝ ΠΌΠ Ὁ ΠΝ ὈΠ323 ὯὉΡ) ΖΝ ΠΣ) Ὁ5ῈῚ ΠΡ ὈΥῚΝ ΠῸΣ 
" ὉΠ ΡΊΤΥ ἽΝ ΣΌΝ 99) ὯΘΞ. ΠῈΣ ᾿9Ὸ) ΠΌΣὡ 1Ἴ12. ὙΤῪ ΠῚ Ἰ552᾽ Ὁ 
1} ἮΝ ὈΠῸΣ ἸΝΦ Ὡν! πὶ ΠΝ Ὁ «ΝΡ ἸΔ5).) “ΠΣ ΠΣ 

32.31: ἸΏΔΩΠ ΠΝ ῬῸΣ 5. ΠῚ ἽΝ ὉΝ ὙΡ Ὁ9. Ὁ) ὉΠ) ΠΡῚΒ ΠΗῪ ὈΠῚΝ ΕἼ 

ΓΟ ο 

υ 

ΟΝ ὯΝ ΟἈΔΊΘΠ 99] ΠΡῪῚΒ ΔΙ ὉΠ ΓΝ Ὁ ἼΞ 29) ΦΠῚ ΝΠ Δ 32 
λν 

"ἃ 
42,5. ΥῈΝ ὉΠΟΝ ΠΘΝῚ ἼΌΡ ὯΣ Ὁ ἼΣῚ ὈἿΝ 15 Σ ὯΝ ΜΝ ΤΠ ὡς 

ΠΡ Ὁ ΠΟ ἸΣΔΝ 22) ὈΓΣΡΟ ἽΠΝ ΟΝ ΝΠ ὩΣ ΠΡΟ. ΔΙ ΠΟ ΒΝ Ὁ 
4.3 ῬΌΘΠ ῬΌΦΥ ἸΌΣΠ ΝΣ ὙΠΙΠῚ ἼΙΣΣ »ῬΡΠῚ ΝΠ Ὁ» ΠΝᾺ ΔΥΙΠ ΠΝ ΠῚ 
πο ΓΝ 1ΠῪΠ ἸΣΝῚΣ ἸΘῚ ἸΠΠΡῚῚ 3 ΝΊΣΠῚ ὙΠ ΜΟῚ ἼΒΣΣΠ Ὁ δν 

---- 9.0 Ὁ 

ΣΡ ἈΠ (Υ) 1528" 31.9 (8) ὈΝΠΠ ὍΝ ἼΘΙ 32.6 (“) 

ΔἽΠᾺ Ὁ) ὉΠ Ὅ939 ΗΠΞΡ ΠΊ)320 ἘΠ πὸ 2} (δ) 

ἹΡΣ 3 ΠΟ Π ὈῚΡ Ὁ ΠΕΡῚ ὈΡΊΣ3Ό ΠΔΔΌΠ Ὁ55 ἘΠ ἈΞΨΌ 2 ὉΠ ἼΠΣ τ () 
ΣΡ ὨΔΛῸΠ ΠΣ ὝΣ ὙΤῸΝ ΓΝ ὨΠ9 ἸΧΘΝ ὯΝ ΥῈΝΔ ὉΠῈΠ 

ΓῚ 

Ἧ δ2᾽ ΠΡῸᾺ ΣΠ ὅπλ «Φ ΟΣ 0). . περ,’ ὁ Ὡη. «28 (0 
Ἑεεῖς, 4 



26 -«αἰθο,οος ὈΚΡΊΠΝ ὁ6.».8:».- 43,6-- 34,4 

ΠΣ Ὁ ΠΡᾺΠῚ ΟΡ ἸΦΒΣ ὙΠ ἘΠῚ ΓΝ 18 ἸΘῚ ὝΤ ΜθῊ ῬῸΦ ἽΒΩΣΠ 32.6 
90) ὈΠῸ ΠΡῚῚ 2 Ὶ ΔΓ ὙΠῸ ΝῸ ΡΠ ὍΣ. »ὈΠῚ ον ΠΝ ΣὙΤῚ ΠΝ 

ΣΦ ΎΙΣ ΠΡΥΠ ΤῸ ἸΘῪ ΠΡῸΣ 3 10 
ΠΝ ΠΤΙΠῚ Ἷ ῸΌ ΠΡΌΣ ει ΤΣ ἼΠΠΣ ΠΡῸΣ ὈἽΝ 15 ΠΙΠΝῚ 

5 ἸΣΣΣ ΔΝ ἸΣΥΘ »ΦῚῪ ὙΠ ΠῚ ΜΟῚ ΠΊΌΠ ΓΘ ΠΡ 9 ΓΩΜΝΞ ΤῸ 
 ΒὉΥ ΠΩ ΞΖ Ὸ ἸΣΥΘ »ΦῪ ΠΎΤΙΠ 9 ΠΠΝῚ ΡΩΝ ὙΤῸ ἸΘῚ ΠΟ" 
ὈΕῊΣΥ ΓΔ ΝΣ ἼΟΝ ἽΝ 13 ΠΙΠΜῚ ἘΠΌΣΠ ἼΖ5) ΠΠΝῚ ΠῊΘΝ 9 ΜΠ ἸΘΎΤΟ 
ἽΝ ΠῚ ὙΜῚ ΟΡΌΣ ὉΤΣΝ ὨΞῚ Ὁ ἸΔΤΙΝΒΠῚ ἸΔΨΦΒ Ὁ ἼΘΝ9 ὩΓΛΩΝ 15 τι 
ἸΘῪΤΟ Κ»ΟῚ ΣΙΦΘ ὮΝ 9 »͵ῚΠ ΠΣ ΥΈΠῚ ὉΝ ΓΤ ΣΝ ὉΜΝ ὉΝ ὙἹ ὉΣΌΝ 

1ο ἐδ Κ᾽ ΤᾺ ἸΊΌΣ ΠῚ ΨΥ ὈΞΘΥΤΟ 5 ἸΔῊΣ ΣΤ 
ἸῬῬ»ΟΘ ὈΔΒ ἢ Ὁ ΡΥΗΠ ΓΡῪΣ ἼΔΡ 25 Ὁ ἫΝ ΟἽ 3 ΠΣ 12 
Ὁ δ ΡΟΥΘ ΠΡ ΨΦῚΘ ἸΒῺΣ ὈΝΔ ΠΒ 5) Μὸ »ῦνι ΠΡ 
ἹΠΡῪΣ ὃν» ΠῸΣ ΝΠ ΠΥΚΡΡ ΠῊ ῥΥῦ ΤΟΝ ΠΌΝΟ ΡΣ ΠᾺ ΓΊΨΙ 13 
»Θ ΓΘΜΣῚ 1 ῚῸΝ 18 ΠΩ ὋΣ ΟἾΡΩῚ ΠΣΘΙΣ δῦ ὙΝΠΡῪΣ 9 ΟἿ ΠΡ τ4 

ῖς ΓΥΡΙΣ Ὀῶν ΠΡ} τρῶν ὉΠ ἘΠΡῚῪΣΙ ὈΡΦΘῸ ΠΣΡῚ ἸΣΝΒΠΟ ὩΣ Ὺ ΠΊΌΠ ΠῚ Ὁ 
δ ΜῸΠ ἫΝ ῬΝΠΝΒΠ Ὁ9. 1 ῚῸΝ Ὁ ΠῪΡ Ὑ Ὁ) ΠΣ» 29 ἼΠ ὈΡΤΙΠῚ τό 
ΔΝ ΤΥ Ἰ5ΡΝ Ὁ ἼΒΡ 32 ΥἹΜΙ ᾿πνρ Τῇ] ΠΡ ΠΡῚΞΙ ὈΡΦῸ 15 ΠΟΘΙΗ 17 
»ΈΦῚ ΔΊΣΣΥ ΤΠ. ΠῚ Ὁ) ΠΟΣῚ ἸΠΡῚῪΒΟ ῬΥῚΣ Δ,ΦᾺ ΠΣ ΡΝ θ' ὈΣΥΙ ΣΟῚ 19.18 
ἽΝ ΤΥ Ἰ5ΡΡ' Μθ' ὈΣΠΊΘΜῚ ΠῊῪ ὉΠ ὉΠ ΠΡῚῪΒῚ ὈΡΦῸ ΠΟΡῚ ἸΠΡ 5 

20 ἐ ΠΥ ΤᾺ ὉΣΠΝ ὈΊΒΖῈΣ ΛΟ ΟΝ 
ΘΠ ΝΣ ΝᾺ ΠῚ Ὁπ|ὸ ΠΙΣΌΠΣ ΣΡ, ΠΣ ΤῊ τ)» ὙΠῸ δι 
ΠΡΟ ὈΛΘΒΠΙ͂ ἐπ 0 5Ψ8 3» ΠΗΥ ΠῚ ΤΊ ΕὙΡΠ ΠΠΞῚ ἼΩΝ ὈΣΣΥΥΌ 22 
ὃ ΠΥ ἼΣῚ ὙΤῚ ΕἼ ΩΝ δ) Ὁ ΠΗΒῚ 29) ὋΝ ΜΔ Ἢ Ὁ ΠΝ 23 
ΠΣ ἽΠΙΝ ἼΟΝΟ ὈΣΊΟΝ ΜῊ ̓  ΠΟῚΝ Ὁ» ΠΌΝΜΠ ΠΣ ΝῚ ϑσν ἽΝ 13 : ὯΜΟ 24 

15 ὯΝ Ἰ50 1 Ἴ} ΥΩ ΠΡ 5 ὈῪ ἸΠΟΝῚ ΝΠ ΠΝ ΦΧ ὨΓῚΣΝ πὸ 
ὉΤῚ 595 δ ἸΜΟΣ ὈΣΟΟΨΥ ἸΌΣΝΕ ΟἽΠ ὃν ΠῚ ΝΣ ἼΣ ἫΝ ΠΡ ὈΓΝῸΝ 
ἸΤΡῚ ΠΣ ΠΝ ΟΊ ΠΡ ΦΙῸΣ Ὀ53ἼΠ Ὁ» ὩΠΛῚΌΡ ΕἸΣ ΥΠΝΣῚ ἸΡΦΉ 26 
Ὁ ῸΝ ὮΝ ὙἹ ΠΡ ἽΝ ἫΝ ΠῸ ὈΠῸΝ ἼΟΜΗ ΠῸ ΟἸΖΎΠ ΠῚ ὈΓΣΘΌ 27 
ΓΥΕΌΞ ὙΣΜῚ 5 Ν Ὁ ὉΡΡΣ ΣΡ ΣΤ ὯΝ Ὁ» ἼΣΒΥ 8" ΔῚΣ ΠΣ 1 ΣΝ 

30 ἸΘΟΙΦΊ ΣῊΝ 1) ΠΩΖ)Ὶ ΠΟΦΖΘῚ ΠΌῸΦ ΝΠ ΤῈΣ ΓΟ ΣΙΝ ἽἼΒἼ3 ΠΥΜΧΌΣῚ 28 
Ὁ) ΠΌΦΌῚ ΠΟΘ ὙΠ ΤΣ ΠΣ ΠῚΠΝ ὍΝ Ὁ ἩῬῬΤΊ ΣΙ» ΓΝῸ ΕΣ. ΥΥῚ 19 

Ὁ ὍΣ ὈΓΘΡῚΣ Ὁ9 
“Δ ΦΊΣῚ ὈΤΣΠ ὙΠΒΞῚ ΠΥΎΡΙ ΝΣ 2 ὈΣΙΘἽἼΣΤ ἽΌ» Ὁ3 ὈἽΝ 15. ΠΤ 9 
ὙΌΒ ΝΟΒῚῪ ὉΠ ΠΝ ΠΥΠ ἼΣΠ ΠῸ ΨΌΝΊ ΜῈ ἸΝῺ ΝΟ ΠΝ ΠΝ ΦῈΝ 3: 

3ς “ΦΟΌΣΒΣ ὉΝ5:12.. 5 ἸΖΆὴ δῷ ὈΠῚΝῚ ΤΠῚ ΠΣ ἸΡΌΣΥ “ὙἼ252 Ἰ2.Χ 5) ὉΡ ἐΠ325 
δ ΨΌΜΥ 158) 391 δ ΠΡ) ὯΔ)» ὙΖΘ ὈΠῸὧῸ ἼΒΠῚ :ἼΠ 30 ὈΡΧ3 ὙΊΝΝ 32 

ΣὩΣΊΠΣ ΠΡ 3) Ὁ ἸἩΤΊ ΠΝΒ ΠΩΣ ΠΜΩΣῚ ἸΌΣΊΝ ΣΝ ὈΥΡῚ Τ ΣῚ 33 
ΤΠΘΜῚ ΝΣ ὈΝΝΉΖΥ ὙΥῚ ὉΡ ΜΠ ἽΝ 153. :ὍΝ 5 ὯΝ ΤῊ ΠῚ ἔ44,2.ὲ 
ἸΆΣΙ ΝἸΌΠ ὈΠῚΝ ὈΨῚ ὉΠ ἼΦΖΙ ὉΠ ̓  ΨῬῪ ὙΠ ΠΤ ἽΝ ἼΘΙ ΠῸ ᾿ὍΤΟΝ 

40 δἢ ἸΝΣΠ ἸΠΣῚΏ ΠΗΥΩΣ ἸΣΘΌΠ ἼὭΣΠ ΠΝῚ ΟΘΝῚ ΤΡ ΠΝ ΨΥ ΨῸῪ 3 
ὈΓΟΣΠ ΜῸ ΤΡ 5) ὨΓΗΒῚ ΝὉ ΠΟΠΠ ΠΝῚ ὈΠΡΙΠ Νὸ ΠΌΤΠ ΠΝ ον 4 

----- 9.09} 

ἽΠΝ ΠΝ ἽΠ 13.0 (ὃ) Φ σι 33. (7) , γσὴ (δ Φ ῬῸΣ 5.3.8 (α) 

ὈΨ 34.3 (Ὁ . ὈῪ} ΠῸΠ (Ὁ Φ ῚῸ» δ π΄ 

», ὦ 6.0 



44,5---:ἡΗς,10 -ηϑϑςὲ ὉΜΡΙΠΙ 494»»8;»-- 27 

24 :1ΤῺῺ3 “ΠΟΤῚ ΠΡῚΠΡ ΠῚ ὈΓΡῸ ΝΡ ΠΊΞΗΠ ΠΜῚ ὈΠΌΣΠ ΝῸ ΠΣ ΠΝῚ 
6.1 ὈΣΠΙΠ 593 ὋΝ» 5 1.0. ἼΟΠ ΤΠ Ὁ59 ΠΌΞΝ ΠΟΝΠΛῚ ΠΡ 30 ΠΣ ΕΒΠῚ 
ἡ ὨᾺ Ἰ59 ΤΟΡᾺὄ ἸΝῚ ΣΝῚ ἸΝΕῚ ΤΡΊΣΌΣ ΥἽΝΠ ΒΡ ὉΘ. Ὁ5)} ΠΟῪ ΠΡ3) 59. Ὁ) 
8 19 ὉΝῈ ΠΙΜΠ Ἰ»" ΝὉ ὮΝ ΠΛ ἽΝ ὈΜῸ ὍΝ Ὑ ΠΡ ἼΔῚ ΠΕ ῬῸΣ 
ὩΝΣ ΠΝ Ὁ ἸΣΥῚ Μολ ΠΡῪῚ ἸΝῸ ΠῚΣΠ ΠῚ Ὁ29 ΠΌΣΟ ΝΣ ΓΟΛΠΠῚ 9 

ν9 ἫΝ ΠῸ 1ΠῚΠ]0 ἸΣῚ ἸῸΝ ὈΥΤ 95 9Ὲ Μὸ' ὉΝΣ ΠΝῚ ὈΠῚΝ ὈΡΎΤ Ἰ» Ἢ. 
ΝΟῚ ΝΣ ΠΡ ὈΡΩΣΠῚ ὉΤῸ ὍΝ ΠΝ ΠΦΖΎῪΝ ὈΡΥῚ 3» Ὁ ΠΝ ΟΝ 

ΠΌΝΟ ὉΠ ἸῺ ΜΟῚ ὈΠΒΌ ΝΣ ΠΟΒΠῚ ὈΣῚΝ ὈΨῪΠ ἪΡ Ῥ»ν 
12.11 ΠΡ ΠΡ. ΣΌΘἼΡΩΊ ΝΣ ΠΗ ΣΦ Ὺ ὍΝ 27 ΤΠ ΟΝ ὯΝ ΠῸ 

ΟΒΠῚ ὉΝΣ ΠΝ ἼΩΝ 19 ΦὈΡ ΨΙ 1)» Ὁ.3) ΠΊΧΣΖ ἽΒΣ ἸΗΣ δοΓ ὉΛ ΥΥῚ, 
13 ΠΊΣ ΝΠ ἸΌ ὈΩΣΞΡῚ ὈΘΡΠ 18 ὈΤΝΣΠῚ ΠῸΦ Ὸ) ΣΝ ΠΟΊΡΟΣ 09 ὉΠΤΝ 
ΝΠ ΩΦ 9321] ὈΡΒΝΩ 9: Ἴ2. ἡ ἢν ΟΥ̓ ὨΣῚΝ ὉΠ ὈΉΝΣΠῚ 

14 ΔΘ ΣΤ ΠΟΣΣῚ Φ᾽ ὈΠῚ) ΠΡ Ὁ ἼΖ᾽ ὨΥῚΘ ΥΥΤΊΩῚ ΓΝ ΠΡ 20 ΠΡῚΘΣ 
Ὁ ἼΝ ΝῺ ὈΣ ΔΝ ὍΝ ὍΝΣ ΠΡ ὮΝ ΣΟΥ ΥΥΤ υν ΠΟ ἸῸΣ ΠΡΩῚ 
ι6 ΙΓ ΠΡ ΠΝῚ ΦΏΠΙΣ ΠΣ) ΔῸΝ ΠΣ ΠΜῚ ΡΩΝ ΠΊΣΜΠ ΠΝ ἐΠῚΠῚ 
17 ΔΝ ἼΩΝ ΠῸ ΝΣ ΠΟΣΝῚ ᾿ΌΡΦΘΣ ΠΡΡῚΝ -ῬΌΝ ΠΡΙΠΠ ΠῚ ΠΌΤ Τδ 
18 ΔΊΩΙ ΠΡΘΠ ὍΣ ὈΡΦΠ ΤΌΔΕ Ὀν πὸῦ ΠΣ 13 ὉΡΦ 2) Π ΣῚΠ' 
ὈΣ 5) Ἵ2 ὈΛΠ ΠῚ ἸΠΦΠ Ὁ ΨΡΦΌῚ ὈΞΝ9)Ἴ2 ἸΟΘῚΣ ὈΞΨῚ ἽΝ ΨῚΠ 

19 ἘΠῚ ὈΞ)Ἵ ΦΨΒΊΔΙ ΠΟ ὈΞΟΔἽ ὉΔῚ ὉΝΝῚ ΠἸΣΒῚΣ 
5 1Π|} ΠΣ 75) ΠΡ ΠΣ ΓΦ ΠΘΡΦῚ ΔΝ Ὁ “ΠΣ ἽΝ ἼΩΝ ΠῸ 159 20 

241 ΠΌΣΙΝ ὈΠΊΣ ΘΠ ἼΦΙ Ἵ ΠΛ 9 ἸΠΣΠ ὈΞΟΨΩΣ ἸΒΊΠΠ ὩΏ92) ἼΒ2 19) 
23.22 ᾿ΛΘΠῚ ΠΣ ΠΦ 1} ῬΠΟΒΣΥ 125 ἫΡ ΓΌΛΠῚ ΟῚ ΜΝ ΡΣ ἩΠΡΊΠΠ ὃδ 

Ἰπῦ πὺτο ΠῚ ὍΠΝ ΠΡ ΝΠ ΤΥ ΣΡ ΠΝ ἸΠΠΣΝ ΠΡ ἽΠΝ ΠΡῚ Ὁπὸν 
24 ΕΣ ΓΤ ὮΝ ὨΞῚΠΣ ΝΣ) ὝἽ ΥἸΣΡῈ ὈΥΤΟΜΟ ὈΠῸ ΓΝ ΣῊΠΛ ὉΜῚ ΠΡ 
ΠΣ ὮΝ ΤΌΣ ὩἼΘΣ Ἰ2ΦῪ ΝΠ ἸῸ ΠΡῪ ΓΡῚ ΞΟΠ ΟΦ ΠΡ ὈΠῸ ἩΔῊΣ 25 
26 1.1» 5 ΦὮΨ) ἸΆΨΩ ὈΦΔΠ ΤΉΠῚ “ΡΠ}5} ΠΊΣ30ς ὈΠῚΝ ΠΟΥ 1ΌΥ 8 
27  ἸΡῚῸ) ΠΌΣ ὈΠΘῚΝ Ὁ» ἸΥῚ ΠΡΊΝ ἸΠῚ ΝΠ ἽΡ ΠΗ ΤΊΦΠ Κ» 105) 
28 18 ἽΡ ΠῚ Β2) ἸΏΠΩ ὈΝΊΩΝΠ ΤῸ ὈΛΟΒΠῚ ὈΝΝ ΠΊΘΘ ΠῈΣ ΣἼΣΖ ΠΠὺ ἊΝ 
49 “15: γΒῸ Γ᾽ ἸΠΟΡΠῚ ΤΟ ΓΜῚ ΠΌΣΟ Ἰ25 Ὁ) ὈΘΞΝῚ ΒῸ ΥἽΝΠ ΓΡΠῚ ὈΝ5Ὁ 
» ΠῚ ὉΝ Ὁ Ἰ»ΤῚ ΤΌΝ) ΠΩΣ ἫΡ ἸΝῪ ΒΟΥ ΥΣ ὩΡῸὋ ἸΌΝ ἪΡ Ἰγπι ΝΜ) 30 
31 ΠΝ ΛΜ ἸΝΣ ΝΣ. ὙΠ ΟΝ ὉΝῸ ὉΜΝῪΣ᾽ ΠῚ ὮΣ ΠΌΠῚ ΦΌΓΠΟΝ 

Ἐν ἽΝ ὉΜΝῸ ὈΞΥΤΌΝ ὉΝΦ 
45.2.8 0» ΜΏ2ΠῚ ὍΝ ἽΠ δὴν ἼῺΒ ὈΔΣ ΟἽΝ 15 ΝΟ ΟΝ ΓῊΣΠΡ ὙΣῚ ὙΤῸ 

3 ὙΠΡΣ ΤΟΝ Ὁ ΔῸΣ) ὙΟ ἽπΠ Ὑ ΡΣ ΠῚΠ ΟΝ ἫΝ ΠῸ Ὁ ΣΠΘΝῚ 
π4 ἢ» ἘΠῚ ΜΝ Ὁ. ΠΡ ΤΠ ΠΌΡ ΠΙΜῚ ὉΝ ΠΟῪΣ ΤῊ ᾿ΠΟΦΘῚ ΠΌΌΦ 35 

ΕΥΡ Σ ΠΡ ΤΕ ΠΡ 5π ΠΣ τὸ ὈΝῪΣΥ 5 ὯΝ ΠῚ ὉΣῚ» ΠΕῊ 7 ΠΥΠ 
7.6 ὙΠ ΠΝ ΠΣ εἼΒΤΥ Ὁ ΠΟΣΝ 1» Ὁ ὉΜΝ ΘΟῊΝ ἽΝ ὍΝ ΜΝ Ἢ 159 
8 ὙΠΡὩ) ὉΠ ΝΥΤ ΠΝ ὙὉΝΘΟῚ ΣΣΧΖΊΎ ἼΔ} ὍΘ ῬΓΩΠῚ ποθὴ προ Ὑν 
9 δὸ ἼΨῈ ὍΣ Ὁ)» ΠΊΡΌΦΖ ὉΠ ὍΒ᾽ ϑ'υνῖ οπ ΤΡῸΜΝ 59) ὙΠΊΝΝ 
Ὁ ΓΝ ΤΣ ΠΝῚ ὉΔΠ Ὁ ΠΝ ΤῸΝ Ἰ»λ ΠΡ ὉΝ Ὁ ΟΥΡΤῚ ΠΟ ζῇ 40 

ο ώ 

5 

-----θοϑε 
ἼΠΔ 12 (δ) . ΝΥ 6 (Ὁ) . ΠΜΊΌΠΊ 34.} (β) Φ ἡ ὯΠΝ 34.4 (α) 

ΓΙ 

ΒΝ 34. (Ὁ) . γπο . ΠΣ 26 (Ὁ . ὈΠῸΝ 59. (ἢ 
ΓΙ 

ΡΤ ὈῸ ἼΘΡΝ ΟἽ 9 35.6 Ο) . ὈἿΝ () 4. ἹἸῚ πῷὼ 



ωι 

5 

20 ὨΊΣ ἽΠΠῚ ὈΣΨΠ Ἰ5} 9) ΓΙῸΣ ὉΝῪ ΓΔ 9 ΟἽἿΝ ὉΞῸΡ ἸΟῪ ΤΌΠΡΝΝ 

28 -ϑοῦς ΒΡΗ͂" 454.»8;»-- 45.11-- 36,29 

ἼΒΗΞ  ΠΌΣΥ πντ ἽΝ ὉΝῸ ὉΜ Ὑ 120 1] ὈΣΣ ΠΥΤῚ ΠΟΡΙΣ ΠΌΤ 25,1: 
Ὁ ΠΡΤῚ ΕἼΘΡΟΝ ἼΦΙ5 -ἼὮ ὙΡΤΩΝ 2 ῬΡΙΙΟΦΟΌ ΟΠ ἼΦΙ ἽΠΕΟΡΘΊ 12 
ΟΣ ἽΝ ὈΝῚ ̓  ΣἽΠ ἢ ΠΟΝ ΖΝ ΤΠΛΊΣΝΣ 5 ΠΕ ὉΡΌΣ πυρὶ ἊΝ 

ΥΡΌΦ ὋΝ ΟἹΟΣῚ ὯΡ ΟΠΊΠΡΠΙῚ -ἼἘΔ Ὧν οὐΥὙΏΠῚ ἘπΌΝ Ὁ ὍΣΣ ὯΝ 13 
Ἣ πῦνβ 1» πϑὸν Ἴ ὃ» τυ ΒΊΠΠΟΣΣ 1:57 ΟΝ ἼΩΝ ΠῸ γ0.14 

ΓΤ ΜΝ Ὁ 3). ΣῊ ὈΥῚΝ ὅ5) Ὕ Ὑἱ πη ΠΟ 
ἘΠ  ΨΌΦ ὈΝΝῪΣ᾽ τΥῦ ΠΝ ὑπ σι τνῖ 52. Ν332Π ΟἽΝ 135 ΠῚ 4,φό,κ 
ΠΡΥῚ που Ψ ΠΟ» ΠΝ ΞΟ 3ΝΠ ἫΝ Ἰ»ν ΤῊ ΟἽΝ ἫΝ ΠΡ 2 
ὮΞΩΝ ἩΝΦῚ οδύδε Ἰρνον 1» Ππυπ ΟΝ ὯΝ ΠΡ ΠΊΘΝΙ ΜΏΔΠ 150 Ὁ 2 
Ἰ Ὁ» ΠΞῚ 9 ΠΡΦ ὃ» ὌΡΕΙ ὈΔΠ ΠΡΊΝ ΠΣ ὈΞΠΊΥ Δ3ΌΘ 4 
ὈΡΘΌΝ ΠΡ 3) ὈΥντῦ πντ ΟΝ ἫΝ ΠΡ ΠῚ ἽΝ ἼΒῚ ἸνῸσ ὈΝῪῊ᾽ ΥΥῚ 
ὉΠ ΠΥ ΡΥ 120 ὉΠ ἼΦΙΝ ΓΊΣΙΜΠ ὈΛΊΨΟΥ ΓΊΘΟΨΙ ΓΙΔΎΟΥ ΓΛ) 
ἈΝ ὃ» ῬΞῸ ὯΝ ΧΒΣ ΝΌ ὉΝ ΠῚΠ ἽΝ ἽΝ ΠῸ 190 ᾿33ῸΘ ΗΝ π 
ΟΣ ΤῊΠΌΣΣ ΠΣ 9 ὈΠῸῚ ἜΝ ΠΕ ὍΣΣ ὍΝ οπϑ ὈΤΊΝ ὈΡῚ ὨΝ2Π 
Ὁ ΓΩΝῚ ὈΝΠῚΣ᾽ ΠΟῚΝ Ὁ» ΜῺ2Π 155 τρῶν ΠΡΗ ἡ Ῥ9»ῸΣ ΣῈ) ΝΖ 6 
ἸΡ ΠῚ ᾿ΠΟΠΩῚ ΝΡ ὉΠ ΠΡ ἽΝ ἼΩΝ ΠΡ ΠΡΜΥ ὈΡῈΝΟ ΛΝ) 
ὈἿἾΣῚ Ὁ ῸΝ Ὁ ΠΝ ΝΟΣ ὉΝ ΠΡ ΟΝ ἽΝ ΠῸ 1529 ΤΌΠΜΣ ὉΝ ΠΘὉ9 
ὈΞΒῚ ὮΠΠ ΣΡ ὉΝΝῊΣ᾽ ΣἽΠ ὈΠΜῚ εἸΝ δ Ν ὨΠΛΘΟΣ ΠΌΠ Ὡ'3ΌΘ ὯΣ9 ΖΕ 
ὈΓΣΡΟΥ ΣΝ ὙΩΒῚ ὈΣῸΝ ὍΠἹ Ὁ. ΣΝ ΣῊ Ὁ Ν᾽ Ὅ»0 ἩΪΦῚ 

“ὦ 009 ὦ 

ὈΞΠΙΘῚΡΘ ὈΞΠΣΣ ΠΣ ΥἹΒΥ Ἰ2Ἴ) ΠΌΠΟΙ ΟἿΣ ΞΡ ἸΛΣΎΤΙ ἘΠῚ τὶ 
ὯΝ ΠΝ ΟἽΝ ὈΣῸΡ ἸΣΟΥΠΤῚ ΠΡ ΜΝ Ὁ. ὈΠΡῸ ὈΞΘἽἼΘ 5" ὙΣΘΥΤΙ 12 

ΘΖ ΤΡ ΠΟΛ ΜδΥ ΠῦΠ) ὉΠ ΠῸΠῚ ὙΖῸῪ θ᾽ 
9 ΤῊ Ἴ) ΠΌΘΟΥ τ ἽΝ ΓΟΣΝ Ὀ29 Ὁ ἼΩΝ 9" ΠῈ ἽΝ ἫΝ ΠῸ 14.13 

25 Ὑ» ῬΌΘΝ ΜΌΥ ΠΡ ΟΝ ὯΜΣ ἫΡ ρθη ὸ ΤῸΝ ἫΝ ΝΠ δῦ ΟΝ Ὁ 
ΣΤῊ ΟΝ ΝΣ οὐ. ΚΌ ΤῸ Ἢ ἘΣ ΠῚ κὉ ὈῺῸΡ ΠΡῪΤΙ ὈΝῸΣ ΠΟ Ἢ 
ἸΞΩΘῚ ὈΠΟῚΝ Ὁ» ὈΝΛ2ὴ ΚΦ 3 ΟἽΝ 5 1: ΝὉ ὧΝ ΠῊΡ ἸΔῚ ὙΤῊ 17.16 
ὃν ὉΠ ἼΌΠ ἼΒΟΜΙ 1:80 ὈΞῪ ΠΕΥΤ ΙΒ ὨΜῸΣ ὈΠΊΣ ΟΡ ΞῚ ὈΞΎΥΙΣ ΠΛῊΝ 18 
ΓΥΣΊΝΒ ΤῊ Ὁ ΠΝ ΥῈΒΝΊ ΠΊΝΘΌ ὈΠΘΥΡΣῚ ΡΠ ὃν ὉΡΟ ΣΝ ὈἿΠ τὸ 

3.0 ὮΦὥ ΠΝ Ὁ ΠῚ ὈΣ ΙΝ ΣΝ ὈΛΌΠ ὃ ΦΝΊΣ ἸὈΏΘΘΦ ὈΠΛΊΟΥΣῚ ὈΞῪΣ 5 
ἫΝ ὙῈῊΡ ὉΦ ὃν ὈΌΠΝῚ ΠΝ ἸΣ ΟῚ ΠΝ ΠΡ Ὁ» δ Ν. Ψ 2ι 
ΟΝ ἫΝ Π5 ΚῚΣ ΠΡ ὋΝ Ὁ. ΙΠῸ ὨΝ2 ὝΦΙ ὉΝ28 ὈΝῊΣν ΓΔ ὙΠΟΡΓῚ 22 
ὨΔΣ ὈΠῸΣ ΣΝ Ὁ ὈΦῸ ὮΝ 5. ὈΝΝῊῪῊ᾽ Π ΠΩ ὉΝ ὈΞΟΡῸΣ Ὁ ΠῚΠ' 
ὨΞΠΣ ὈΠῸΠ ΣΝ ὈΝΔ5 ὉΡΠΌΠ ΟΥΠ ὋΣ ΠΝ ἸΦῚΡΙ 1ῸΦ᾽ ὈΠΝΔ ὝΦΕ 23 

35 ΠΡΟ ΠΣ 522 ὉΨΡΙ͂Σ ΠῚ ΟΝ ὍΜ) ΠῚ ΝΣ Ὁ ὈΠΣΤ ἸΡ̓ ΤῊ 24 
᾿ΌΞΕΘῚΝ ὉΝ ὈΣΠΝ ἩΝΩΠῚ ΠΙΣΊΝΠ 20 ὉΠ ΠΣΞΡῚ ὈΝΠ Ὁ ὍΣΩΝ 
᾿ΌΞΙΝ ὙΠῸΝ 5 Ὁ) Ὁ9ὉῚ ὈΞΠΊΝΌ ὉΞΌ ὨΠΊΘῚ ὈΥΉΣΠ ὯΝ ὈΞὉ ὙΠ πο 
ὨΞΖΩΟ Ἰ2ΜΠ 30 ΠΝ ὙΠΠΟΠῚ ΞΘ ΨΩ ἸΌΝ ΠΣ ἽΠ ΠῚ 5 Π| 20 ὯΞ9 ΠΣ 26 
ΝΠ ΠΣ ὍΝ ΠΝ ΤΦΡῚ ὈΞΣ ΨΩ ἸῈΝ ΤΠῪ ΠΕῚ ΕἼΖᾺ 20 20 ἼΣΟΣ) 2) 

40 ὮΣὉ Ὁ ὈΠῸΠῚ ὈΞΣΝΟ ΠΣ) ἼΦΖΙ ΡΣ ὈΠΩΦῚ ὈΠΦΡῚ ΤΩΦΏ ὌΡΦΌῚΙ 28 
Ἀπ Ὁ ὙΦῚ ὈΞΓΊΜΘΟ 90 ὍΣΩΝ ἌΡΦΎΤΙ ΕΟΥΟΝΟ 20 ΠΡ ᾿9)Ν} 29 

---- οὐ. 

ΗΑ ΠΛ ΠΡΌ 35. (β) 1) πύῦνὰ πο γᾺᾺΠ Ὁ9 ΠΌΡ9 35.:4 (ὦ) 
᾿ Φ 

ὈΠῸ 36,5 (ὃ) δ5 36. (Ὁ) 



Ὶ16,30-- 37,23 -«ἰθνϑε ὈΚΡΙΠ ὁθΦ,»8;».- 
29 

46. Ἰ»Ὸ" ΠΣ ΠΡῸΠῚ γ»π Ὁ ΜΒ ΣΥΝ ΣΡ ὈΣῸΨ ἸΡῈῈ δον ΔΝ ὙΛΔΣΝ 

41 ὈΣΡΌῚ ὈΨΥῚ ὈΞῪ ΠΝ ὈΠῸΝ 1) ὩΡῸῪ ΠΟῪ Ἢ» ὙΡῚ "ἢ ΣΝ 

42 ὋΝ ὈΣΣ}Ό9 ΝΌ ΤΌΣΏΣΡΊ Νὴ ὈΞΣ Ὁ» 55 ὈΠΡΟῚ Ὁ 5ῚΘ εὖ ὯΝ 

ἸΌΝ ΠῚ ὈΣΘΥΤΟ ἸΩΟΞΙΤ 212 Ὧ29) »Ὴ ΠΤ ΣΝ ὍΝ πῦν 

43 ὈΣΨΙ͂ ΠΝ ΠΞΟΥΤΙ ὈΞΤΊΣῚΣ Ὀω. ὈΣΠΝ ὙΤΌ ΛΔ ΠῚ ἽΝ ἼΩΝ Π9 5 

44 ΕΣ Ὁ9 ὉΨ0 προ πη ἼΝ ΤΠ ἼΕ ΠΌΣΣΠ ὙΠ ΠῚ ἘΠΊ Σ Ὁ55) 

ἢν ΠΟΙ ΠΊΘΦΟΠῚ ΓΙ ὈΥΨΠῚ ΤΡ 1)}2 πη ΠΡΟΣ ἡ πὶ ΥΠ ΥἹΝῚ 

346 ΓΙΟΎΓΟΣ ἸΔῺΣ ΠῚΠν ὯΔ Ὁ. ὈΞΠΊΒ3)Ὸ γεν ὝΣΙ ὉΔῚ ἩΡΤῚ ἐἸΣ 2) ΠΥΣ8 

ΔΟΡῚ ὙΠΔῚ ΠῚ ΝΣ ΠΟΣῚ }82 

37) ὯΠΝΕ ΠΕ ὉΠ ΠῚ} Ν᾽ γῸῦ πε ΠῚ ἪΡ πῖπλ ΣΝ ἼΩΝ ΠΘ 1ο 

48 ΛΙΣΎΣΙ ὈΣΨΠ ΠῚ 9 ΠΡῸΣ ὈΡΥν ἸΔ55 ὈΣῪῊΡ 32. 101 ἸΔῈ 

ἙΝ Ὁ ἸῬῊ ΟἽ ἸΝΣ ὨΊΝΘΟ 

47,κ ΠΝ 10 Π| ΠΡΡ.π ἼΠ5. ὉΠ «“Ἔλ δὴν ΠῚ Ὁ Ὁ» ΠΗ͂Σ 

ἃ ΠΟΤῚ ΠΡΡΆΠ ὋΡ Ὁ» ἼἽΔΟ ΠΊΒῪ ΤΠ 530 Ὁ Ὀπὸὺν ΟὝΣ ΠῚ ἸΌΝ. 

ς ΠῊΝ ΠῚ ΟἽΝ ἼὭΝΊ ΠΟΜΠ ΠΊΌΣΗΠ ΠΟΛΠΠῚ ΟΝ 3 ὍΝ ἼΘΝῸ ΕἼΝΟ ΠΊΖΞΝ 15 

,ς ΠΊΦΩΣΙ ΓΊΌΥΝΠ ὈΠῸΝ ΠΘΝῚ ΝΠ ΓΙΌΣ Π ὃν ΝΠ ὯΝ ΝΟΥ ΠΡ 

π ΠῸ Ὧ52 35 ὉΝ ΠῺΠ ΠΡΒΠ ΠΊΌΣΡ}9 ΠῚ ΟἿ ἼΩΝ Π9 ἐπὺτ Ὁ ῬῸῦ 

6 ὮΠΝ Ὑ ὈπῸ» ὙΡΦῚ ὋΣ ὈσῸν ὙΟΡΠῚ ὈΥΤῸ ὈΞῸΣ ἬΓΣ ἸΌΝΤΙ 

7 ἌΣΠΣ ΦΥῚ ΤῚΣ ἼΦΆ9. ἸΝΘΣῚ ἘΠῚΠῚ ΟΝ 5 ΠΡ ὈΠΟΤῚ ΠΥῚ Ὁ53 

8 τῶν ὝΦΞΝ ὈΓ) ὈΠῸΣ ΠῚ ὉΔῚ ΣΌΣΚ Ὁ ὯΝ ΠΊΘΣΡ ἸΣΦΠῚ Κ᾽ ΠΟΤῚ 20 

9 Δ Ἀ22Π ΠΥΎΤ Ν ΜΏΣΠ ΜΝ ἼΒῚ [ὉΠᾺ ΥῈᾺ ΠΝ πυνοῦ ὙΨ ὉΠ» ὉΠ ΡᾺ 

ΜΡῚ ΠΥ ἊΣ ΠῚ »η Ὁ Ππὴπ Ἴ ΜΝ ΠΡ ΠΥ ὃς ΠΝ ὈἽΝ 

. ὃν ΥἹΟΡῚ ὉΠῸῚ ΠΥ ὈΠᾺ ΠῚ ΟἿΣ ἼΝ9 ΒΞ πὴ ΤΌΝ ΘΟΥΥΙΣ 

ιι ὈΝῦν ΓᾺ Ὁ5 ΠΌΝΠ ΠΊΟΥΡΠ ἽΝ 13. ὍΝ ἼΩΝ ΕἼΔΌ ἼΔΌ Ὁ.) ΟΥἹ ὉΠ). 

τα ΠΘΝῚ Μ32Π 05 15 Ὁ ὉΠΡῊ ΠΊΖΑΙ ΟΥΛΘΣ}) Ὑ75) ὈΠΟΝ ΟΠ ΠῸΠ 25 

ὍΣΩΝ ΟΡΠῚ ὈΞΌΥΣΡ ΠΝ ΠΡ ὋΝ ΠῚ ΠῚ ΝΙΝ ὮΝ ΠῸ ὈΠῸΝ 

13 ἼΠΒΣ ΠΤ ὋΝ Ὁ. ΠΡῚΝ ὐκν ΓΟῚΝ ὉΝ ὉΘΔΝ ὩΝΒΠῚ ΡΟΣ ΡΟ 

ι4 ἬΠΙΠῚ ὈΠῸΝ Ὅ22 ὙΠ ἜΓΟῚ Ὁ ΡΌΣΓΏΡΟ ὉΞΠΝ ΛΌΟΥΠΣῚ ὈΞΩΡ ΠᾺ 

ἐπ ΜΝ Ἀν ὙΓΩῚ ΠΠ ὋΝ Ὁ. ὈΠΡῊ ὈΞΠΟΊΑ ὧν Ὠ5ΩΝ 

ἰδ. ΝῸΨ ΟῚ ἽΠΗ Υ»  πρ ΟἿ 158 ΠΛΝῚ ἐδ ὧκ πὴ Ὡς 39 

οἰ ν ΓᾺΔ 09) "ΟΡ ὉῸΡ ὩΊΠΩῚ ἼΠῈΝ Υ» ΠΡ ὙΑῺΠ τι Ὁ5Ὁ) ΠΤ ἢ 

18.17 ΓΝ ἼΦΕΆΣΙ ΕἼΤ. ΟἼΠΙ: γ}»5 Ὑπη» 1» Ἴτρ ὍΝ ΠΝ ὉΠΝ 5ΡῚ ΤΠ 

'ο ὉἿΝ ὍΝ ΠΡ ὈΓΡΝ ἼΣῚ 11) ΠῸΝ ΠῸ Ὁ ΠΌΤ ἼΟΝΟ Ἴ2) Ὁ3 ΤΟΝ 

ὩΠ) ῬΩΠ ὈΝΉδ᾽ ΣΙ ὨΘΠΡΝ Ὁ ΣΝ ΟΡ Υ») ΠΝ πρῦ ὯΝ τσ ΠῪΤ' 

. ΓΟ ΓΞ. ἼΦΙ Ὁ.) Π ὙΠῸ ἘΦ ῸΘ ΟἼΠΙΝ: γρῦδι ὑπη9» ΔΉ ΤῊ Υ» οὖν ὍΣΝ 35 

4 ὈΝῸῊν 5 ΠΝ ΠΡῸ ὉΝ ΠΟΤ ΠῚ ἼΝ ἼΩΝ ΤΠ ὈΠῸΝ ἽΣ ὉΠ» ΤῊΣ 

ΦὩΠΟῚΝ ὉΝΝ ΠΝ ΝΩΠῚ 23ΌΘ ΠΝ ὙΣΕΡῚ Ὁ 1 ὝΦΨΧΙ ὈΝῺΠ 130 

22 ογΔΠν ΝΟῚ χΏΡΟ ΓΤ ἽΠΝ ἼΦΟῚ Ν᾽ ὙΠ ΥΩ ΠΝ Ὁ ὉΠΝ ΠΩΣ 

43 ΠΣ Ἢ» ΘΒ ΝΝ9) ΡΣ Τὺ ΤΨ πὶ 9). ὉΝ) Ὁ ἫΝ 

Ἐπν ἸΚΌΠ ΧΕ ὈΠΠοΐδο Ὁ ὉΠΝ ἩΡΡΙΠῚ ὈΠ.ΦΡ 2325) ὈΠΙΜΊΡΣΝ 40 
------αὐδοέθ ἢ 

Ὅν τῈὲ (Ὁ . δ»70 : ΤῊΣ 37.1 (Ὁ) 
Φ 

ὈΠΠΝ 1) Ὁ . ΣΊΡΕ Υ» 16 (ὦ) . ὭΣ 13 (ὃ 
[1] 

ΨΩ ς θη ὁ. ἌΩ " ὈΠ Ὁ ς κ΄ το(ῦ 



20 -«θνοῦς ὈΒΡΊΠΝ 492).»8:»-- 37.,24-9,2 

ὉΠ ὯῬῸ ὙἹ ὙἼΣΚΥ ἸΌΝ ὉΠ ΓΝ ὉΝῚ ΣΡ Ὁ ὉΠῚ ὈΠῚΝ ἸΥΥΤΟῚ 27,24 
ΝΠ Ὁ» ἸΘΦΖῸ ΣΏΠΛΊΝ ἸΦΖ.Ὲ ἼΘ᾽ ἸῚΡΙῚ 1295) ὌΒΦΟΞΊ ὮΦ99 ΠῚ ἽΠΙΝ ΠΡ πὸ 
ὩΣ) ΠΩΣ ΠΝ Ἰ2)) Ὁ“ΠΟΓΊΣΝ ΠῚ ἸΏ ὝΦΖΙ ὩΡ»Ὲ ΣΝ" ἼΠΣ ὯΝ 
ΣΦ ΓΡΣ ὈΠῸ ΠῚ ἐὈὈ»» ὈΠῸ ΝῪῸΣ) ΥΡ ΝῊ ἽΝ ὈΠῸΣ 5323} 26 

5 15)» ὉΞῚ.2 ὉΦΌ ΓΝ ΠῚ ὈΠῚΝ ἸΔῪΠῚ ὉΠ. ὈΣῚΝ ΠΥ Ὁ» ΠΡ 
ὯΝ Ὁ ὈΝΣ ἩΡῸῚ ΤΏΡ} Ὁ ΠΡ ΠΟΠῚ ὈΤΙΟΝ Ὁ ὉΠ ΝΠ ὉΠ ὉΣΘ ΣΠῚ 28.2) 

ἸΨ ὈΞῚΩΞ ῬΟ ΠΥΠᾺ Ὁ" ΠΝ Φ᾽ῚΡΟ ΠῚ) 

ΣΌΣ ΝΣ 2.) Ν᾽ ἼὯΒ ἿΣ ἽΝ 15 ΝΟ ὧν πῆι Ὶ 48," 
ιο δ Ὁ) 2) Τὴν ὉΠ ΠΡ ἽΝ ἼΩΝ ΠΡ ΠΊΘΝΥ Ὁ» ΜΒΣΠῚ Ὁ3ΠῚ ἼΦΌ ΨΑῚ 3 

ΟἾΣΘ Ὁ ὈΣΡῚ ὈΘῸ ἼΥΙ 9 ΠῚ ἽΠΙΝΝΣ ΝΣ Πα. ἐὉ3}) ἼΦΌ ΚΑῚ 4 
ΣΡ ΒΊΘΥ 1) ὮΦ9 ὉΡΗ ΘΙΒῚ ΦΖῈ2 ὈἽΡ 1099 ΠΙΒΙ ΦΒΌ Ἰ)Ὁ1 ΠῺΣ ΣῪ ὉΠΡ 99 π 
ἸΞῚ ΕἼΡΙΝ ὈΝΒῚ ὈῺῸΡ ὙΒΩΝ Ὁ9 ΠΝῚ ἸἸΒΣ ἸΘῪ ΠΟ ΘΠ ΠΘ ΠΡΒΩΝ 59) ἼΔ 7.6 
ΡΒ. Ὁ ὈΘῸ ΕἼΟΦΌΣ “00. ΠΟΤῚ ὙὖΡ ὈΔΌΠΡΩΣ ΠΡ 991 ΠΡΝ 9 1917) 8 

ι5 ἸΣ2) βΏ ὈΌΡΌ ΠΥΣΡΌ ΥΨΩΎΙΟ ΠΩΣΊΦΌ γΣ δ» ΒΊΩΙ ὈΣΦΙ ΠΥΥΊΝ 
ὨΘΡ} ΤΩΝ 591] ΠΡΝ ΤΥΝΠ ΠΙΘΣ ὉΨ9 ΠΣ ΠΗΊΣΣ ΓΟΡῚ 1Ὸ59 ΠΌΣ9 9 

ΕἽΠΙΝ ὨΝῚ 
ΓΟΨΠΌ ΠΩΖΠῚ Ἴ239 Ὁ) ὨΣΔῚ ᾿5»λ ΜΊΠΠ ὈΛΩ ΠῚ ΠῚ ἽΝ ἼῸΝ ΠῸ ᾿ 
ΔΩ ̓  ὉΝ5 ΠΌΣ9) "32. ὈΘΡΙΘΤ ΝΣ ΠῚ ΥΝ Ὁ» ΠΌΡΝ ΠΊΩΜῚ ἘΠΡῚ τι 

20 ΓΙΣῚ ὃ» ΤΥ Ξ.ΠΡ 15. 1391] Ὁ ὅν ἸῸσπῦ γῈκ ὈΏΣἽῚ ΠΥ ΠΟΥ ΝῺ τ2 
ΤΤῚ ΒΦ ἘΥ̓ΝΠ ὝΞ9 Ὁ» 32. Ἰ)}ΡῚ ΠΡΌ ΠΡ Ὁ ΘΝ ὮΝ δ) ΠΊΣΦῚΣ 13 
ΓΡΙΡΙ ΤῈ ΤΩΣ ΜΔ ΠΡΝ δὰ ΣΌΣ » ΓΝ πιϑϑὴ 5) ΖΎΣΣ ΦΡΎΥΤΟῚ 
ἽΝ 13. ΜΏΣΣ Ἰ55 ΕὐΥ Ὁ δ ἸΔΡῚ ΠΟΡῸ ΓΠΡῸ 21 Ὸ5. ΠΗ ἼΟΠΡ τ 
ΤΌΣ» ὉΝῪΖ᾽ ὋΣ ΠΩ ΜΊΠΠ ὉΥΣ ΝῊ ΤῚΣ ἽΝ ἼΩΝ ΠῸ 2} ΠΝ] 

25 ΠΡ ὯΝ9 ὈΟΪΌ ᾿39 ἽΠΝ Ὁ ὈΘΡῚ ΠΠΝ ἸῸΣ ᾿ΠΟῪΌ ἼΔΙΡΘΟ ΠΗ ἐ-Ὑ ΡῈ τὸ 
ΠῚ ὈΔΥ ΠΟΠΝΒ ὙΠ ΠΘΣ9 ὮΡ9 ὈΝῪΣ᾽ ὯΡ ὃν ΠΟΡῚ 15Ὺ ὉΥΠ Ὁ τό 

1» 2 ΡΠ, ὍΣ ὉΝῺΠ ΓΡῚ Ἰ»Ὲ5 ὙΠῸ Ὁ» ὙΓΊΝΩΠῚ 
» 3 ὈΣΝΘῚΡ ὉΘ3 ΠῚ ἼΦΧ ΝΠ ΠΠΝΟ ΠῚΠ ΟΝ ἼΘΙ Π9 17 
ΝΣ ὈΝΔ ΓΤ ὩΣ, ἼΠΝΝ δῦ ΩΦ ὩΣ Ὁ Ὁ ὈΞ2Π δ Σ᾽ Ὑ022) 18 

30 ἸΣΡΩΥ Σ ΒΜ ΘΠ ΠΌΡῚ ΠΡ ΣΝ ΜῈ Ὁ Σ᾽ ΠΟῚΝ ὉΡ δ) ΜΊΔ. ὈΥΔ το 
ΕΚ ΓΟῚΝ Ὁ» 9. ΝῪ ΤΠ ΝΙΠΠ ὮΝ ΝΌ ὮΝ ᾿ΓΣῚ ΩΡ Μ3 
ΠΟῚΜΠ Ὁ» ΟΝ ΟῚ 53) ΠΣ ΓΡΠῚ ὈΘΠ 5} ΣΤ ΝΣ) ΒΟ ἸΣΡῊ 5 
γυν ΠΟῚΠ 991] ΠΙΟΥΤΟΙ͂ Ἰ955)1] ὈΥΠΠ ἸΌΙΣΥ ΠΟῚΜΠ ὯΝ Ὁ» ἼΦΙ ὈἼΝΠ 55] 
ἘΠῚ ΠΝ ΦῸΣ ὩῚ ΠῚ ἽΝ ΝῺ ΤΡ 9 29 Υὖν» ὙΜΝΨῚ ΕΠΒΠ :ἱ 

35 ὙὮΡ ὝΘΟΝ ΠΡΊΒΟῚ ΣῈ ΟΣΩΔΟΝ ὈΣΝῚ ὩΒῚΦ ὨΦ.Ὶ ὨἽΣ) ὙΦῚ2 ἸΌΝ ΠΡΟΣ 22 
ὯΝ) Ὁ ΡΥ ὩΦΉΡΗΠΙ ΠῚ ΕἸΡΣΣ ΣΝ ὈΛΣῪ ὈῺῸΡ ὉΨ)Ὲ} ΒΝ Ὁ») 23 

ΤῊΣ ΣΝ Ὁ ἸΡΤῚ ὈῚ 
δ) ὙΠ ΠῚ ἽΝ ἽΝ ΠῸ ΓΘΗῚ δ) Ὁ" ΒΩ) ΟΝ 13 ΠΝ) 40.Ἀ 
ῬΛΙΝΩΠῚ ἨῈΣ ΠΣΥΌ ὙΠ» πὴ ὙΠΗΘΦῚ ὙΠΘΣΣΥ ε3Ὶ ἽΦΌ κι ΝῊ 2 

-.ὕ --οὐξϑε 

ὙῊ23 ὈΤΠ ΡΣ ὙΠΩΣΥΘῚ 38,4. (6) 

ΠΝ ὈΒΡΌ ΜῈ Π| ὙΌΣ ΠῚ Πἧ νὴ Ἴσι δ πΠ ». 56 Ὁ) 
4 

δ) 1τ6 (δ) ΠῚ 9 (ἡ) 



49,3- 40,4 -οὐθςνος ὉΝΡΙΠΝ 49.8)»8}»»- ΔΙ 

49,4.3 ΥΙ ὃ» 1:9 ῈΜ Ἴ᾽ ΤΌ ὯἘΠΕὸὺ; ΝΟΣ ΤῸ ἽΣΦΡ 9 ΠῚ εὐ Ἴ)λ τ ὃν 
ΣΊΦΖΙΙ ΓΡΠῚ 25 Ὁ9 ὝΒΣ 9 ἽΡΝ ΣΝ ὈΘΡῚ ἼΒΩΝ 991] ΠΝ ΒᾺ ΝῊ" 

6.1 ΠΡΟ ΠῚ] ἽΝ ὉΝῸ ὙΠΣῚ ὯΝ 5 ΒΠ ΠῚΣΠ ΒΡ ὃ» :1ΠὍ5 5 ὙΠῊΣ 
ἸῺ »ῸΜ ΨῚΡ ὩΣ ΠῚ {ΠῚ ὉΝ Ὁ. ἩΤῚ ΠΌΣ ὈΣΝΠ ὩΔΊ 5 ΟΝ 
εὐ ΟΥῚΉΡ ΠῚΠΝ ὋΝ 9. ὈΝΩΣΠ Ὁ») Ἢ) ὙΣΡ ὉΦ πὲ πὶ ΝΟΥ ὈΝΕΖ᾽ ὮΡ 

9.8 Ψ ᾿ϑλη ΝΜ ΠΓΠΣῚ ὝΦΖΝ ΛΠ δ ΠΤ ἽΝ ὯΝῸ ΠΟΥ ΠΝᾺ ΠῺΣ 
5) ΠΟΣῚ Ἢ ὉΡΘΔῚ ὈΒΠΕῚ ΖΡ Σ2Σ) ἸῚ Ρ22 ῬΩ ΠῚ ΓΞ ὈΝῊ᾽ 

ν ῬΌΣΔ Ὁ. ὈΣΨΥΤ ΘΟ ἸΔΌΠΝ δ) ΣΊΣΣΠ ἸῸ ὈΔΡ Ἰδῖνὴ ΒΟΥ ΤΌΣ »ῈΦ ΦῈΣ ὍΠ2 
ἘΣ ῚΝ ὯΝ ΠΣ. ΠΝ ἸΠ3Ὶ ὉΠ ἘΝ Ἰδδσὺ δ ὩΡ5" 

11 ἀὮΝΠ ΠΙΘῚΡ ὨΝΎ2»)α» ἐδ ὈΜΖ.Δ ἼΞΡ Ὀδδ' ὈΡΌ 9 ἸΒΝ ΜΉΤ ὉΛ 3 ΠῚ 
12 δΣ Φ᾽ ΓΔ ὈΥΊΣΡῚ 121) ἸΔΩ͂ ΜΒ ἸΝΝῚΡῚ ΠΟΘΙ 55 ΠΝῚ 2} ὯΝ ὈΦ ΥἹΡῚ 
13 Ὦ)") ὈΖ9 ὩΠ9 ΣΤ ΥἽΝΠ ὉΡ 9 ΤΡῚ ᾿ὈὙΣῊΠ ΠΡῸΣ ΥΝΠ ΠΝ ὝΠΟ ἸΡῸΡ 
14 ὈΠΠΠ ΠΝ “ϑΡΏΣΊΣΡΟ ΡΝ ὈΣΣΡ ΗϑΥ2) ΤΌΣ ὉΣΣΜῚ ΠῚ ΣΝ ΜΝ ΥἼΣΘΗ͂ 
Ὁ ΠΝ ΚΔ ὈΣΏΣΠ ΥΩΡΥ Π' ὈΣΠ ΠΡΞΣ ΤΗΡῸ ἩΎΤΕΣ ΝΠ 5 ὃν 
16 ὙἼΠΙΥ Τ12}} ἸΌΙ δ) ὍΝ ὨΣΊΣΡΟΠ ἸΠΝ ΣΡ Ἢ ἸΡΣ ΟΝ ΠΟΣῚ ΟἽ ὈΣ» 

ὙΠ 
17 ΤΊΣΙ ΠῚ ΟῚ 225 9 ἭἼΒ59 ἫΝ ΠῚ ἽΝ ἽΝ ΠΡ ΟἽΝ 13 ΠΙΠΝῚ 

διδῪσ᾽ τυ ὃν Ὁ.) ΠῚ Ὧ29 ΠᾺΙ ὯΝ ἼΦΖΙΙ ὙΠῚ Ὁ») ΔΙΞΌΘ ἸΒΌΜΠ ἸΝ3Ὶ ἸΣΩΡΙ͂ 
18 ὈΠῸΣ ἸΏΦΗ ὙΠ ἘΠ) ὉΠ] ΘΝΠ ὈΝΉΞ. ἫΣΣ ΟἽ ὈΠΙΏΦΊῚ ΖΦ. ὨΓΟΞΝῚ 
19 ἸΥΞ Ὁ ΟἽ ὈΠΊΏΦΊ ΠΡΞΣΟ ΔΌΠ ὈΓΟΞΝῚ 1Ὸ99 13 ῬΡΊΘ ὈΣῚΒ ὈΣΤΗΡῚ ὈΝῸ 
5 ΠΏΠΟΘ ΨῈ 5) Ἴ3) 297}) ὈΪῸ ὉΠ ὮΝ ὈΠΡΩΥ 59 ΠῚ ΣΝ ὙἹΞ1Ό 

ὁ ΓΊΠΟ ΟἽΝ ὈΝ2 
δι Δ ΠΗῚ ὉῺΣ ΧΙ ὌΡΦΘ ΠΝ ὈΛΔΤ Ὁ5 ΝΕ ὉΝῺ3 ΥΩ. ΠΝ ἸΠΠΣῚ 
22 ΠῚ ΣΟΙ Ὁ Ἰ ὉΣΤΙΌΝ ΠῚΠῚ ὉΝ Ὁ ὉΜῪΣ᾽ ΠΙᾺ ΤΊ [ὉΠ2 ΟΦ ἼΦΕ 
13 ΠΟ ὋΡ ἽΠΠΟΝ), 5. ὍΘ ὝΦΖΙΞ Ὁ» ὑπ λ ΓΒ Ὁ ὈΣΦΣ Ὁ ὈΔῺΠ Ψ) 
24. ἽΠΟΝῚ ΠΝ Δ ὈΠΨΟΡΟῚ ὈΓΝΦΩΘ :Ὸ99 ΔἼΠΣ ΟΒῚῪ ὉΠ 3 ὈΣΕΝῚ 

ὩΠῸ Ὁ 
ΠΣ ΓΒ 5 ἸΠΟΠῚ ΦΡ» ΠῺΣ ὮΝ ἸῸΝ ΠᾺΡ ΠῚΠ ΟἽΝ ὯΝ ΠῸ 199 
26 Ὁ ΡΟ ἼΨΙ ὈΣΡΟ 9 ΠΝῸῚ ΓΘ ΠΗ Ἡσ) ΕὟΡ ὈΣ 0 ΒΒΡΥ ὈΝῪ" 
27 ΠῈΣ ᾿ΠΣΞΡῚ ὈΘΚΡΠ ἸῸ ὈΓῚΝ ὩΣΦΘ : ΠΥΤΟ 1) ΠΌΣ ὩΠΟῚΝ Ὁ» ὈΠΩΨΔ 
28 ἸΥΣΣΣ ὉΓΠΟΝ ΠΎΛΟ ὮΝ 2. Ῥ)Ῥ ΤΥ ΡΝ Ὁ) ὯΞ ΠΣ ΡΟΙ ΠΣ ΓΥΣ ΝΟ 
29 ὙΠΌΝΣ δ] :ῸΦ᾽ ὩΠῸ Ἣ» ὙΠΙΝ 01 ὉΠΟῚΝ ὉΝ ὨΠΟΣΟῚ ὈΝΣῚ δΣΣ ὉΔῚΝ 

ΠΡ ΟΝ ὈΝῸ ὉΠ ὨᾺ ὃν ΤῸ ΠΝ ΡΣ ΣΝ ὈΠῸ ὋΡ ἽΝ 

" 
40,ν ΠΣ ΠΣ» » 3 ΦΊΠ ὌΣΌΞ "ἹΡ ΝΣ. ὈΓΊ29. ΠΣ ΦΌΠῚ ὈΝΣΡ3 

2 ΠΟ ΩΣ 1 ΤΡ ῊΝ ΒΔ ΤῊ Ἢ ὧν ΠΛΥῚ ΠΙΠῚ ὨΔΠῚ ὈΣΡῈ ὙΠ ΠΠΞῚ ΣΝ ὙΠΝ 
ΣΡ ὝΣ ΠΌΣΟΝ Ἰ)Ἐὺ ἽΝΌ ΠΏΣ ὙἹ Ὁ» ὉΠΟῪ Ὁ Ή  ΥῈΝ ὉΝΚ ΡΌΤΟΝ 

5 

20 

20 

39 

3 ΓΟΡῚ ΥἹΣ ὈΤΩ͂Β ΠΡῚ ΠΩ͂Σ ΠΗ. ἸΠΝΝῚΘ ΖΦ ΠΟΤῚ ΠΡ ΔῚΣ 3 20 
4 »ῈΦ ΠΝ ΔῚ ΤΟ ) ΠῚ ὈἿΝ 15 ῈῈΠ ὃχ ἽΝ τ ΟΝ ΝΙΠῚ ΣΊΘΠ 

----τ το θο ϑ, 
ΠΌΤ Ὑ σ Ὁ) :), Φ ὈΝΡΠΠΝ 2). Κ. ὈΣΣΡῚ ΠΕ ΜΝ ΠΡΌΠῚ 30.1: (6) 

Φ 

ΝΠ 2 (ἡ) Φ ποῦ (Ὁ . ΟΣ 4ο.κ (ὦ) Φ ὨὮΝΔΔᾺΛ 247 (δ) 



22 -«ηθοον δε ὉΚΡῚΠ᾽ 496)»8:»-- 40,ς---36 

ΓΝ ἼΣΙ ΠΣ ΠΝ ἼΛΗΝ Ἰ»Ὸ5 Ὁ ἼΛΙΝ ΠῚ ὍΝ ὝΦΖΙΙ 530 Ἴ39 ὈΥῚ 40 
ἐλ ΓΔ2 ΠΗῚ ΠΠΝ ΣΝ 5 

ΠΊΩΝ ΟἿ ΤΌΣ ΠΡ ΗΠ ἼΔῚ 23)3Ὁ 5)3Ὁ ΠῺ9 ΥῈῊΠ ΠΟΝῚ ΠΟΣῚ Π 
ΕἽΠΙΝ ΠΡ ὩΙΡΟΥΡῚ ἽΠΙΝ ΠΡ Ἰ22Π ΠῚ ΠΝ ἼΦ) ΠΡΡῚ ΠΘΝ3 

ς ἢ ΒΝ ἸΘῪ ὙΓΌΡΌΣ ὃνὴ) ΠΌΣΗ ὙΤΓΠΙΨ Ὁ ὍΝ Ὕ δὴ ΘΡΝΑΘῊ 
ΦΌΠ ὈΝΝΠΣ 3) 2ΠῚ ἽΝ ΓΟΡῚ ΤῊΝ ἽΝ ΠΡ ΒΗΠῚ 1.5» 2 ΠῚ ἽΝ ΠΡ ΟΠ 
ὝΨΟΣ ΟΝ ΠΝ ἸΦῪ δι ΤΙΝ ΤΡ ΠΏΠΟ ΟΣ δ Ὁ. ΟΠ ΟῚ ΠΊΘΝ 
ὈΦΠ ΤῊ ΟΠ ἘΠῚ ΣΠΩΠΟ ΟΤΙ ΣΝ ΛΊΘΝ ὈΝΦ μνἢ ΠῸΝ ΠΟ 
ΠΒΟῚ ΠΡΌ ὈΛΡΝ ΤΠ ΓΠΟῚ ὈΓΙΣ υ ΠΠΝ ΠΟ ΠΒῸ ΠΟΥ ΠΕῸ πσῸ 

το ΠΒ ΓΝ ΠῸΝ ΠΊΝΟΠ ὉδὉ ΟΣ) ΠΝ ὋΣ» ὙΨΟ“Π ΠΡ ΠῚ ΠΝ ἼΔΝ τ2ιιι 
3 ΨΥ ΠΕ ἸΘῪ :ΒΌ ΘΝ Σ᾽ ἸΒῸ ΠΊΌΝ δ ΠῚ ΠΒῸ ΠΝ ΠΘΝῚ 12 
Ὀ-ϑοΝ Ὁ» ΠΕ ΠΟ ἹΠῊΡ Ἴ ΠΡ ΠΊῸΝ ΠῚ Ὁ» τὴ 0 ΝΙῸΣ " 
ΤΡ Πρ 5 ὋΒ Ὁ» 4ΟῚ 350 2.30 ὌΠπι ψστι» ΦΌΝ ὉΜῚ ΠῸΝ Ὀλένιϑᾧ» 
Ὁ ὈὨΜΠΠ ὉΝ ΠΙΒΌΝ ΓΛΣῚΠῚ 1ΠῸΝ ὈΣΌΠ ὍΣΒΠ ΩΤ ὈΝΝ 50 Φ» ᾿ 

τις ΠΟ 3Ὸ 3.30 ΠΤ ὌΝ 15} 3.30 3.30 9 ΠΘΒ9 ΠΑΝ 
ΣὈΒΕ ὅς δι 

3 2.30 ἭΠ9 ΣΆ» ΠΟΣῚ ΠΟ ΠΩΠῚ ΠΛΊΣΨΊΠ ἼΣΠΙΠ Ὁ ΜΔ 17 
ΟΣ Τὺ πον Ὀνῦπ ἢΠ9 ὌΝ ΠΡΟΣ ἘΠΡΣΥΊ Ὁ ΠΟ Ὁ κ8 
ΝΠ ὍΣΒΙ ΠῚ Ὁ ΠΟΏΠΠΠ ὝΨΦΙ ΒΟ ὩΠῚ ἼΔῚ ἐΠΟΛΟΠΙΓΣ ΠΟΣῚ το 

20 ΦΠΌΝ ΠΗ 

ΣἸΣΠῚ ΘΝ ὙΠῸ ΠΟ ΥΠ ΠΟ ἸΒΣΠ ΤΥ 5 ΖΕ ΟΠ κι Ὁ. 9 
Ἰϑεν ΟΠ ΓΙΌΣ ΠΡ ἸΌΟΜῚ ἩνΝ) ΒΡ ΠΥ ἸΒῸ ΠΟ ὙΝΔΠῚ δι 
ἈΠΌ Ἰοα Ί ἸΘ μα ΕἸ ΣΠΌΝΔ ὈΥΣΝ) ΦῸΠ ΠῪ Ὁ ΠΝ ὈΨΌΠ 22 
ὌΠ ἼΨΟΥ τ πόδ᾽ ὉΡὉ ἸΟϑΕ 12 Ὅν »ῈΝ ΠΊΌΡΌΣΥ ὈΥΦΠ ΤΥῚ Ὁ ΣΝ ὙΠ 22 

ἃς 1ΠῸΜ ΠΗ ὙΦ ὃκ ἬΟ ἼΔ ΣῚΡ . Ὑῦν ΤῈΣ ΨΨΘΙΠ ἼΣ ὌΠ 
ΠΥΠΌΣ ἸΌΡῚ Ἰνδνς, ΤΟΥ ΟΥ̓ΤΠ ΤΥ ΟΣ ΠΟΤῚ ΟΥ̓ΥῚΠ ΤΥῚ Ὁ50}} 24 
ὙΝ ΠΌΝ ὈΌΠ ΠΌΝΠ ΠΌΝΠΙΣ 3)2Ὁ 5.30 Ἰ Ὁ) 15. ὈΣῬΠῚ 1 ΠῸΝΠ πο 
5 ὈΣΊΒΩῚ «δ δῦ ἸΌΔΦ Ἰγνῶν ΠΡὩΦ ΠΙΌΡΟΥ 1ΠῸΜ ὈΣΖΡῚ ΦΈΠ ὉΠ 26 
ὝΨΌ ἸΘῪ ΟΥΥΊΠ ΤῊ ὍΣ5Π Ἢ ΨΨΙ τοῦδε ὉΝΝ ἸΒῸ ἽΠΜΙ ἸΒῸ ἽΠῈΣ 2) 

10 ΘΝ ΠΗῸ ΡΟΣ ὃκ 
ἘΌΝ ΠΥΙ͂ΦΣ ὈΥΥῚΠ νι. ΠΣ ἼΘ᾽ ὈΥΥΊΠ ὝΣΣ ὍΘΙ ἼΠ Ὁ5 ὉΔΔΔῚ 28 
ΠΝ ὈΨΌΠ 3)5Ὸ 2.30 ἸΟΒΟῚ Ὁ ΓΟ ΠῚ ΠΌΜΙ ΛΥΠΏΣ ἸΘΝΜῚ ΝΆ Ὶ ἸΩΜῊ 29 
γος ΝΣ ὈΥΒΓῚ ΠΟΊΣΠΠ ὝΣΠ ὉΝ ἸΌΣΟΜῚ ΡΊ ΠΙῺΝ ΘΠ ὈΣῊΣΡ ΠῚ ΤῊΝ 31: 

ἐγ Ὁ ΠΟΟΦ ΓΙ ΡΌῚ 
45 ἘΠΌΝΠ ΠΠῚ9 ΘΠ ΠΝ ἼΔΥ ὈΤΡΙ ΤῊ ὍΣ ὌΠΙ Ὁ ΝῊ 22 

ὈΘΌΠ ΤῊϊ 2.3Ὸ 2.30 ἸΔΌΝΟῚ 19 ΠΙΣ ΠῚ ΠΟΜΠ ΠΥΤΦΘ ἸΔΟΝῚ ἢ ὙΝΒΜΠῚ 13 
ἸΒῸ γα ὃδ ὈΣΒΕΩῚ ΠΊΣΤΙΣ ἽΣΠΟ ἸΌΣΝῚ ΓΠῸΜΝ ὈΣΡῚ ΦῸΠ 2ΠῚ] ΠΝ 34 

ἐἸοῦν ΓΛΟΡΌ ΠΟΘΦῚ ἸΒΌΝ 
ΠΥ ἸΩΣΜῚ γα ἈΝ ἘΌΝ ΠΥ͂Ρ ΤΊΘῚ ἸΒΣΠ Ὁ δΝὉ ὉΜΝΔΔΝ 36. 

“ς΄ ὋΣ θὉ6ὶ 

----- θοῦ. 

ΕἽἼΠΚ ΤΡ ΠΤ ὝΡΨΟΠ ΟΝ ΠᾺ ἽΦΥ δ. (6) . ΠῚ ἽΠΝ ΤΡ ἽΠΝ Ὁ ΠΕῚ 40.6 (5) 
Φ 

ΤΟΥΤῚ ὈΣῚΡΠ τὸ (Ὁ . 522 τς (ὃ . ἈῸΝ πον υὖῦ σπ 1. ττὐ(Ὁ 
ΓΙ 

ΣΌΝ ΘΨΌΠ ἘΠῪῸ ΠΝ ὈΠΊΣΡΥ ΨΈΠ ὙΝ 330 230 ΙΒΌΚῚ 4205) .ς ὈΥΥΠ 1 5.7 (Ὁ 



40,37)--41,12 --ηϑδε ἘΚΡΙΠ 46.6).8:».- 43 

40 ὈΣΣΡῚ ῸΠ ΣΠῪ ΠῸΝ ὈΌΠ ΤῊΣ 3.30 2)230 “ον Ὁ ΠΌΠῚ ΠΝΠ 
47 ΓΛΟΡΌ ΠΟΡΦῚ ἸΒΌῚ ἸΒῈ νος ὉΝΝ ΣΟΙ ΠΧ ΥΠ Ἴσπῦ ἸΦΡΒΊ ΠῺΝ 

ἐγ 
19.38 ὮΩΣ ΨΨΦΙ ὈΙΝῚ ἘΠΌΡΠ ΠΕ ΠΥ Σ᾽ ΟΡΣΠ ὉΞ 992 ἩΠΠΙΒῚ ΠΌΡὄ) 

5. ΜῈ ΟΜ ΠῚ ΠΝΒΠΠῚ ΠΟΊΡΙ συν ὐτϑῦ ΠΕ ΠΌΤ ὈΣΣῪΥ ἸΒῸ ΠΌΤ ς 
ΣΝ ὨΥΙΝΠ ΠΣ ὉΜῚ ΠΌΤΟΙΣ ὈΝ ΠΟΘΙ ΨΩ ΠΠΡῸ «ΠΒῚΠ ΠΟ 

41 ΓΞ) ΒΘ ΠΊΣΠΟΦ ΠΡΔΝῚ ΠΡΌ ΠΌΤ ΠΡ ΝΣ ἘΠ ὉΣΦ ἽΦΠ ὈΝΝ9 
42 ΠΝ ΤῊΝ ΠῚ) ὍΣ ΒΠΏΠΟΝΣ ΠΡΔ ΜΙ ΠΌΤ᾽ ΠΡ». Πτιδ ποιοῦ Ἴνῦπ 

ὨΔ9Π ΠΣ 1Π3.)5 ΠΑ. ΠΝ ΠΌΝ 5) ὙΠ} ΤΠ ΠΌΝ 2ΠῪ ΠῚ ΠΠΝ 
43 Δ) ΠὩ3 ὨΩΣΙΌ ἽΠΗΕ ΠΡῸ ὈΒΒΠῚ :Π51}Π} ὯΣ ΠΟΨΠ ΠΝ ἸΌΓΗΣΝ ὝΣΝ τὸ 

ΣΦΙ 5» ΛΠΌΣΣΙ 5530. Δ) 
44 ΠΣ ὍΝ «ΠΡῸΣ ΘΙ ἽΒΠ. ΜΓ ΠΊΣΨὉ ΠΡ ΤΊ ΣΟ ΠΣῚΠ- ὉΝΩΣῚ 

ΣἸΒΣΙ ΤΥῚ ΦΡῸΒ Ὁ ῬῚΠ ὝΦ Π0 ΜΝ ΠΝ ὈΥΥῚΠ ὙΥῚ ΟῚ ΠἸΒΠ 
ΠΌ ΠΣ ΠΊΘΦΟ ΟΦ ὈΣΠ29 ΟΥΤΠ ὙΤ[ΓΕΠ.Γ ΤΡ ΣΝ ΠΟΘ ΠῚ ὉΝ ἼΒΤΝ 
46 ῬΥΤΞ ὯΣ ΠῸΠ ΠΙΙΩΠ ΠΟΘ ΟΦ ὨΣΠῚ9 ΠΒΝΠ ΤΥ ΖΡ ΣΝ ΠΟΥ ΠῚ 

ΕἸΣ ΤῊ ΜΚ 9 ΣΟ ὈΣῪΠ 
41 5 ΠἧΪΟΠῚ ΠΡΞῚ ΠῸΝ ΠΗ ΠῚ πο ΠΗῸ ΤῊΝ ἜΠΙ ΠΝ ἼῸΝ 

ΠΡ 
48 ΠΕ ΠΊΘΝ ΦῸΠῚ ΠΕ ΠῚῸΝ ΦΨΌΠ ὈΝΝ ὍΝΝ ἼΔῚ ΠΛΔΠ ὈΝΝ ΟΝ ὉΜΔῚ 
ΓΝ ὕϑΥ ἸΒῸ ΠῸΝ δῦ “ὙΠ ΠΛΊΡΠΘῚ ΠῸΝ ΠῚ. »πῈὺν» ὝΟΣΤ 2ΠῪ 20 

49 ὅν Ὑ» 3» ΟΡΟΣῚ ΠΌΝ ΠΡ Ἦϑο ὩΠῪῚ ΠΌΝ ὈΝῚΖΡ ὈΣΝΠ ΤῊΝ ΗἸΒΌ 
ΠΡΟ ἽΠΝῚ ΠΡΌ ἽΠΝ ὈΔΟΝΜΠ δὲΣ ὈΥΊΦΡῚ ΚΝ 

41,ι ΠῚ ΓΊΘΝ ΣῪ ἸΒΌ ΠῚ ΠῸΝ ΟΣ ὈῊΠ ὮΝ ἼΔ ὈΞΎ ΝΣ ΝΩΝ 
4 ΓΊΘΝ ΦΌΠΙ ἸΒῸ ΓῚΘΝ ΦΨΌΠ ΠΙΡΒΙ͂ ΠΊΒΠΣῚ ΓΊΘΝ ἽΖΡ ΠΙΡΠ ὩΠῪ 1:5. ΠΒΌ 

“ΠῸΝ ὈΣΩΚΡ ΣΠῪ ΠΝ ὈΨΣῚΝ ἸΣΝΣ ἼΩΝ ἸΒΌ 2ς 
3 “ΤΊΡΠ ΠῪ ΠῚῸΝ Οϊϑ. ΠΙΡΠῚ ΠΊΘΗ ὈΡΦ ΠΛΒΙ͂ Ὁ ἼΘ᾽) ΠΌὉ 2) 
4 δ Ν᾽ ΠῸΝ ὈΣ ΣΠῸῪῸ ΠῸΝ ὈΤῺΩΡ ΣΝ ΠΝ ἼΔῚ ΠΝ »ῈΦ ΠΙΡΠ 

ΣΡ ΦῚΡ πὶ ὍΝ ἽΝ ΩΝ 
Π ἸΔΣΌ ΠῚ 2)3Ὸ 2.20 ΠΡΟ »ΒῚΝ »ᾺΠ ΠῚ ΠΊΘΝ ΟἿ ΓΛΔΠ ὝΡ ἼΘ᾽ 
6 ΛΝ Ὁ ΓΔ ἼΦΙ ὝΡΞ ΠΛ ΟῚ ΘΕ ϑυῦϑι ὈΥσῦ 5. νὺΣ δα νὉῈ ΠΟΣῚ 10 
7 ΠΟΡΌΣ ἀγ) Ὁ) ἡΤΎΤΙ ἘΠ ὙΨΡΩ ὉΘΜΝ ΤΙ ΜΟΌΊ ὉΠ ΙΝ Δ,3Ὸ 2.30 

ἜΣ 5,3Ὸ 3.30 ΠΌΡΌν πῦροῦ ὙΦ ΟγΟΊ 99. ΠΝ πῦΡῸ9 
8 ΦΥΩΌΥ ΡΠ Ὁ «ΠΊΣΩ ἸῸῚ ΠΛΊΣΤΠ νι ΣΆ" ΠΛΏΠΙΣ 7.2 
ἘΠΟΝ ΓῸΝ δ πρπ ὍΘ ΠΡΌΥΠ ΠΥ 3.30 2.30 523 Δ» 

9 ὍΌΝ ΦΌΠ Π ὙΦΝῚ ΠΙΌΝ ΦῸΠ ΥἹΠΠ Ὁ »5πἘ0 ΣΝ ὙΡΙ ὩΠῚ 3ς 
ν᾿ ΣΌ ΠΡ 2.30 ΠῸΝ ὈΝῚΖ» ΠῚ ΠΊΣΦΣΟΠ 1,3}} ΠῺ ὝΦΖΙΙ ΠΡῸΣ 2.8 

ει ὈΥΡΌ ὩΙΤῪῚ ΟΥ̓ ἽΠΝ ΠΙΠΒῚ ἸΌΝ ὙΥῚ ΤΙΝ ΠῊΡ ΠΡ ἈΌΣΠ ΦΠΠΒῚ 1 38Ό 
38 2.30 ΠΝ ΨΌΠ ΠΡΌ 

ι2 ἸΩΔΠ ὙΡῚ ΠΌΝ ὈΡῺΦ ΠῚ ὉΣῚ ΤΥ ΤΝΡ ΠΉΔΠ ὯΒ Ν᾽ ΣΝ Ἰ)3ΠῚ 
1 ΠῸΝ ὈΨΦῸ ἸΣΝῚ 33 2')3Ὁ ΠῚ ΛΊΘΟΝ ὉΠ 40 

ι3 1 ΠῸΝ ΠΡ ΤῊΝ ΠΡΠΥΡΡῚ ΠΣ ΠΒΙΠΙ ΠΝ ΠΝ ΤῊΝ ΓΔ ΜῈ ΤΊΘῚ 

5 

---- --αἰθϑδ. 

ὉΠ 44 (Υ) ᾿ πο» 4.0) . ΣΡ. 40.0 (4) 
Φ 

ΠΣ Ὁ Ν ΠΡΌΣ ΓΔ 5ΠῸ 15 Ὁ»7 (ὦ . ΠΣ ἘΠῚ 41τ.κ (ὃ) 
Ἑσεῖς. ξ 



ψι 

ι9 

σι 

40 

24 -αρθοθς ὈΝΡΊΠΝ 494),.6:».- 41,14---42,17 

ΣΤῊ ΒΒ Ὁ 22 ΤῊΣ ΤΙΔῚ 1ΠῸΝ ΠΗ ὈΝῚΡΟ ΣΉ ΠΩΣ Ὁ 2 
ΦΣΘΣΣ ΠΝ ἸΒῚ ἸΒῸ ΟΠ ΡΟΝ ΠΥ ὃν ἼΩΝ 

23Ὸ ὌΡΘΌΝο" ὈΝΘΙ 2» ΟΊ Ποὺ ὈΛΣ ΒΌσ 1 ΛΟὨ ΜΝ ΟΡῚ 572» ὈΞΥΤΠΙ 
ἽΡΥ ΠΛΒΓΚΩΡ ΤΙ ΒΓ ΠΙ ἪΡ ΚΠ. 230 330 Υ» ἸἼΒΠ ΠῚΠΡ ΦΌΠ ΣΟ 
ὈΛΩΥῚΣ )}». 1 «δι σον Δ) ὉΩΒΩ 2)3Ὁ 3,30 ὙΡΙ͂ 9 Ὁ.) ῈΈΠΘ᾽ 'ὍΒΠ ΠῺΠ 
ἸΒῸ ΤΊΣ ὉΝ ΟἽΝ ὩΒῚ 1 ΔΥῚΣ9 ὯῺΒ ὈΝΙΦῚ «ΡἈΥΣ ὩΥΓῸ 78 ΣΤΎΒΕΙ ὈΛΒ.Ὶ 
Ἴθδῖν κΦΨν γΎΝΠ. 1 3,30 3,30 ΠὩΠ 05 Ὁϑν ὙΦΡ ΦΊΒΌ ΤΤΊΘΙΣ ὉΝ᾽ ὍΒ9 )ΒῚ 

ΠΡ «5» ΟΟΥΊΠ 1 ὙΡῚ ΦΌΝΩΝ ὈΡΊΘΓΙΤΙ ὈΛΒΥῚΊΣΠ 
ὈΤΦΖ ΣΝ ΠῺ) ΠΊΘΣ ὦ γΡ ΠΣΙΘ.» 1 ΠΟΘ ΠΕ.» ΦῚΡΠ δ») 
πὶ ὧκ ΤΊ ΚΡ» ΠΥΡῚ ὉΔΡΒῚ Ὁ ὈΠΡΝΡΟῚ «ἸῸΝ ὈΝΦ ἸΣΠῚΡ ΠΙῸΝ 

ΠΡ ὉΒὉ ἼΣΟΝ ἸΠΌΠ 
γρῚ ὈΤ Πιλσ Ὁ ΠΊΒΟῚΘ ἡ Πϑυδν ὈΤΙΦῚ ΕΣ ἼΡΟΥ ὉΠ ΠΊΠΟῚ ὈΛΡΙΖῚ 
ὈΝΣΡ ὝΣΝΘ ὈΣΘΗΙ ὈΣΥΣ ΣΝ ΠΥ ΠΝ. ΤΠ. ὈΠΦῚ ΠΠΝ 
ἀμ» ἸΒΘῚ ἸΒῸ ὈΣΊΘ.Ί ΠΊΘΙΣΣ ὨΔΌΠῚ ὙΠΟ ὈΠΊΝΠ 5 δ» ΚΡ ϑ}Ὲ Ὁ 

ἐἸΏΘΊΝΠ ΠΊΌΠΘ 

ἫΣ ΣΝ ΠΟΨΌΉΠ ὉΝ ὈΒΦῪ ΠΌΣΗ ΤΥ ΒΥ ΠΙ͂ΟΝ ὈΝΝΝ 
ΠΤ ἸΒΣῚ ἤν Ὁ ΠΝ. ΠΊῸΝ ΤΊ Ρ ΠΘΣΠ ὉΝ ΤΟΣ ἼΣ ὝΦΕΙ ΤΠ 
ΠΙΟΙΣ ἫΦΡ Ἴπο ΠΌΣΟ ΒΟΥ ΤΟΥΣ ΡΝ Ὁ δ) ΡΝ ᾿ἸΠΊΘΝ ὈΨΌΠ 
ΒΝ Ὁ ΠΥ͂Ρ ΓΟ ΠΊΟΣΌΠῚ ΣΡ ὈΓΡΠΙΠΒῚ -πδ ΠῸΝ ΤῊΜΙ θὩΠῚ 
ὈΣΤΩΡ ΠΡ ΤῸ ΤΠ ΠΣ 39. ΣΣ ΠΘΊΣΥΙΘῚ ΠΡΊΠΤΟ ΠΟΤ ὈΡῈΝ 
ἜΝ ὙῺΝ ΠΕΠΟ ΠΟΘΥΝΊΘῚ ΠΌΒΠΓΣΘ ὉΥΜΣ 19 Ὁ ΠΙΟΝΧΔΠΠ ΠΘΡ5 
ΠΝ ὈΣΌΠ ἸΣῸῚΝ ΓΊΣΣΌΠ ΒΡ 3» ΠΟΝΠῚ ἜΠΠ ὙΥῚ ΓΊΡΣὉΣ Πϑν} γὴη9 

Α4,ν0.14 

16 

17 

18 

19 

5 

2ι 

22 

24.238 

Π»} 

26 

42,κ 
2 

4.3 

Ἵ 

6 

ΠΡΌ 3 Ὁ Ὁ») ΠΩ ΣΡῚ ΠῸΝ ὈΌΠ ΠΟΤ ΠΟ ὝΦΗ ΠΊΌΦΟΠ ΤῊΝ Ὁ. 8 
ΣΓΝΓΙΠ ὌΠ ΠΌΣΟ Μ᾽) Ὁ» ὈΤΊΡΙΠΟ ΣΠΣΘΠ ΠΌΜΠ ΠΌΦ ΟἹ ΠΠΟῚ ἘΠῸΝ 

ΡΣΠΠ ὙἹΣ ΦΈΡΩ 
ΠΝ ῚΩ9 ὉΠ ΤΥ» ἘΠΊΘΣὉ ΤΠ ΒΡ δ.) ΠΩΣ Ὁ ὉὉ» οὐδε τι ΤΥ 
Ι ἸΠΥΠΒΟῚ ἩΤΌΡΣΘΘΥ ἸΠΣΊΘ. 9)" ἸΣΠΠῚ59 οἸΒἽΝΘ ἸΌΝ ΤΥ ὝΦΕ ΠΊΡΦΟΣ 

ἸΝΏΣ ὈΥΡΙ͂ ΤῊ ΠΟΥΡΜΥΠ ΠΎΒΠ 55 “ὙΤῚ ΦΒῚΣ ΠΠΡ ΤΥ ΚΡ 
ΓΊΣ Ὁ ΤΣ ΠῚ δ Ὁ» ὍΝ ὈΥΥῚΠ ΛΘ ἡ)» ΠἸΒΣΠ ΓΊΣΣ Ὁ ΟΝ ἼΔΕ 
γ7)} ὉΣ ὈΦΙ ὉΡ ΠΤ ὈΣΥΡ ἼΦΝ ὈΘΠΟῚ ὩΣ 5 ἼΦΝ ΡΠ 

τ ὈΡΌΠ 5 ὈΨΝΠῚ ΠΜΒΠΙΠῚ ΠΠΟΘΙΤῚ ὈΥΣῚΡΠ ὙΣΡ 
ὈΣΤΡΙ ΤΥ 0 ἼΦΙ ὝΨΠ ὙΥῚ ὈΜΣΠῚ ὍΒΠ ΠᾺΠ ΠῚΠσ ΔΝ ΠΡ5) 
ὙΠΟ 1 2530.» ΣΦΙ ΓΡᾺ ΦΡΠΝΝ δ. ΦΨΌΠ "ὈΣΊΡΠ ΠΥῚ ΤΟ ἐ 23 3320 οἿΤΊΘῚ 

ἸῺ 

1γ.16 

-----͵οαϑοῦνϑ 

ΠΡ (ὦ . ὑγο ὃν 17) (Ὁ Φ ΠΩΣ ΠΙΣΥΠΠῚ τό (8) . ἽΣΠΠ 41, 
φ 

(α) 

ὈΔ ΠιλδῚ 2 ὦ . ΝΗ σσ (ἡ) . ὕπο .ς. ΠΡΡΠῪ 50 
Θ 

ὮΒ ὑπε) ὁ ΤΥ 42,5. 0) ο ὈΛΔΚΠῚ ΠΔΠ ΠΡΟΣ εό ) . ΝΠ ΠΙΠῚ "κ Ὁ (Ὁ) 

ΠΣ 49 . ΠΥΣῊΠ ΠῸ ἼΟΝ ΠΡΥῚ ἼΝ ὍΣΒΠ ὭΠ0 ἼΣΝ ὈΠΡΠ τ 42.3 

ΤῊ ὦ) . ὙΠ ἽΝ ΠΌΘΟΣ ὙΣΌΣΥ τὲ (ρ) . 05) () . Ρ̓ τ 

() 

(9) 

Δ ἸΠᾺ ἸΣῊη ἼΟΙΚ ὈΓΥῚΣΣ 1Π.2) ὈΡῚ ΠΣ ΤΙΣ ἽὝΣΠΠ ὃκ ΨΊΡΠΟ ἸΚ2) δ ὈΠ2Π ὈΝ33 14 (Ὁ) 
Ἐν} ὋΝ ὃκ ὉΤΡῚ ὈΣΠΙΚ ὈΣΣ Ἰσ 5.5. ΠΣ δ 

ΩΡ ᾧ) . ἽΝ Ω, ΠΙᾺ τό (υ) 



42,10--43,27 -αϑοφνθς ὈΝΡΙΠΝ 494)»8:»-- ἃς 

42,10 «δ᾿ ΠΙΝΌ ΌΠ ΤΊ ὈΥῚ ΠΥ Ὁ Δ3Ό {] ΠΗ ΠΡᾺ ΓΝ ΚΣἽΌΠ ἸἸΙΒΣΠ ΠῚᾺ 
5.18 ῬΊΝΟ ΣΠΊΦΠ ΠΡ ἸΟΌΙΝΌ ΣῈΠ ΤΊ ὈΥΥῚΠ ΠῚῚ ὧδ: {2030} ἘΣΤΊΘΠ ΓΡᾺ 

ὈΥΊΣΠΡ ΠΓΊΝΌ ΨΌΠ ΠῪ ΠΙΝΌ ΦΨΌΠ ΤῊ 2.30 530 Ὁ ΠὄῚΠ ΟΤΊΟ ΠΙΠἪ 
ἐπ ΨΠ 3 

42... ΒᾺ ὑπ ΤΌΝ ἼΣΣ ΠΌΤ ΤΏΡ ΤΥῚ ΠῺΒ σε δ ΝΣ ΜΝ 35.) 
3 ῬΙΝῚ ἼΝ ΠΝ ΘΠ" ΕΥΣΣΌ ΠΎΗΠ ΥῊΝΠῚ ὈΛΜ ὯΔ ὉΡ9 ΟΥ̓ΡΥ ὈΣΤΠ ὙΥῚΘ 
Ἴ29 ὙἹΣ Ὁ» ΝΕ ΖΝ ΠΙΓῚΩΣ “Ὁ ὙΠ ΠΝ ΠΣ ῬΝΣΔ2 ΠῚ ἼΣΝ ΠΙΩ9 

4 ἸΌΣΤΠ ΤῊ Ὁ ὍΝ Ὁ ΤῊΕΠΡ ΠῺΠ ΝΣ ΝᾺ ΠῊΠΤΡ ὙΣ5Ὶ 2 Ὅ»» ΒΝ] 
6.1 ῬΌΦΙΕΝ ΠΩΣ ΠῚ ἫΣ9 ΜΌΘ ΠῸΠῚ ὍΒΠ ἽΜΠΙΠ δὲ ὈΝΔΠῚ ΠῚ ὉΜΦΠῚ 
 ΜΌΣ ὈΥΡΌ -Π|. ΟΝ 12 ΜΝ ἼΔΙΟΙ ὟΝ ἼῸΡ ΠῚ ἘΦ ΡῚ ΠΣΠΟ ὧΝ ΞΟ 
ἪΡ ἸΝΘΘΝ Νολ Ὀδλν»ὺ ὈΝΝῊΣΥ Ὁ ἼΣΣ ὉΦ ἸυΣΝ ΣΝ ᾿)ὺ ΠῚΒ9 ὈΌ -ΠρῚ 

8 ὯΒΌ ὨΒΠΣ εἸΌΠΘΟ ὙΒΩῚ ὈΓΣΣ ὉΠ ΣΟΟῚ ΠῸΠ ὉΨῚῊΡ Φ δ᾽ ΠΙᾺ 
ὈΓΊΣΡΙΩΒ ὉΨῪΡ ὈΣ ΠΕ ἸΒΒΟῚ ὉΣ))3) Ὧ}8 ὙΨΦΙΠῚ ΠΗ. ΜΙ ὈΠΉΝΙῚ 'ΒῸ ΠΝ 

9 ΤΩΣΟΥ ὍΘ ὈΠΣΘ ΥὩΒῚ ὉΠ ΠΝ ῬΠῪ ΠᾺΡ ΒΝ ὨΠῚΝ Ὁ28}) ἸΖ» ΝΗ 
ΣΡ »0 ὨΞῚΠΣ 

ΡΠ ΠΡ ΩΝ ΟῚ Π3Π ΠΝ ὈΝΝῊΦ᾽ ΠΙᾺ ΠΝ ἽΝ ὈἿΝ 15. ΠΠΝ 
ει ἩΩΠῚΣ Ὁ9Ὶ ὉΝΔΙΔῚ ὙΝΣΊΟῚ ἸΠΟΊΘΠΙ ΠΤ, ΠΣ» Ὁ ὍΦΙ 50 Ἰ505)) 

ἸΜῊΣ Ὁ5 ΠΝ ΤΟ ΠΝ ὩΠ5Ὶ ὈΠῚΝ »ῈΠ ΡΠ 591 δ ΠΡΠ Ὁ9 ΠΝῚ 
ἸὩΠῚΝ ἸΣΝΥῪ ὉΠΡΠ 9 ΠΝ 

1 ΠΝῚ ΠῚ ΟΣ ΦῚΡ 2.30 2)3Ὁ 193) ὅ5 ὙἹ ΟΝ Ὁ» Π2Π ΓΙ ΠΝῚ 
ἐΠὩΠ ΠῚ 

ι3 ΠΘΝῚ “ἢ ΠΌΝΟ ῬΎΡ ΠΕΡῚ ΠΌΝ ΠΝ ΠΊΘΝΒ ΠΕΙΘΠ ΠΤ ΠΟΝῚ 
ι4 Ἵ» ΚΡῪ“Π Φ δο ἘΠΘΙΩΙ͂ “5.322 ΠῚ ΦΌΠΗ ΠῚ 33Ὸ ΠΙΠΒ ὑν» ΠΟΣῚ ΣΙΤῚ 
ΠΤ ἽΡ ΠΡΌΡΠῚ ΠΉΡΠΟΥ ΠΣ ΠΡ 2ΠῚ ΠΊΩΝ ΒΦ ΠΟΠΠΙΣῚ ΠῊΡΠ 

Ἰ ΠΌΡΟΥ θοΣ Δ ἼΜΠΟῚ ΠΊΘΙΣ »ὩῚΝ Ὀλν ΝΠ ΠΌΝΟ ΠῚ ΠΝ ΚΝ ΠΟΣῚ 
16 δ» »)ΔῚ ΠῚ ΠῚ» ὈΤΠΟΣ ΤῊΣ ΠῚ ὈΤ θοδ ΠῚ ἐς ΠΟ ΦΠ 
17 ΠῚ ΠΡῚΝ Ὁ» 3ΠῚ ΠΣ» »5 8 ΤῊΝ ΤῺ »ὩῚΝ ΠῊΠῚ ΣΡΡΣῪ ΠΡΣῚΝ 

ἐὉΣῚΡ ΓΊΧΒΡ ἸΠΓΟΡΟῚ 3.30 ΠῸΝ Τὸ ΡΥΠῚ ΠΌΝΠ ἜΠ ΠΡῚΝ Δ'8Ὸ 9122ΠῚ 
ι8 ἸΠΊΦΖΨΣ ὮΝ ΠΟΙΌΣ ΠΡ ΤΌΝ ΠῚ ἽΝ ἼΩΝ ΠΟ ἽΝ 13 ὯΝ ἼΩΝΝ 
ι9 »ῈΘ ὮΠἔ’; ὍΣ ΡΣ ὈΣΠΘῚ Ν᾽ ΚΠΠΟῚ Ὁ Ὁ ΡΥ ΠῚ» ὧν πλοῦν πὴ 
5 ἸΘῚΘ ΠΡΟ ἘΠΝΒΠΟ ὙΣ 13 Ἵ ὉΠ ΠΤ ἽΝ Ν ΟΝ ὈΣΨΗ͂ ΡΥῚΣ 

ΦΡΗΒΠῚ 230 ΘΠ Ὁ) ΠῚΡΠ ΠῸῺΒ »ΒῚΝ Ὁ» ὉΠ »ΑῈ Ὁ» ἽΣΠΣΙ 
λι ΠΡΌΣ ΥἹΠῸ ΠΏΠ ἼΡΡΩΞ ἸΒΎΦΨΥ ΠΝΈΠΠ Ἵν: ΠΝ ΦΠΡΟΥ ΣἸΓΚΡΊΒΟΥ ἸΠῚΝ 
22 ἸΝῸΠ ΝΘ ΠΩΙΌΠ ΠῈΣ ἸΝΕΠῚ ΠΝΌΠ ὉΠ Ὁ» ὙΦ ΡΡόν ΣΤ ὈΛῚ 
3 ἸΏΘΠ ἸΗ͂ΣΠ Ὁ 5) ὉΠ ὙΩ 39 Ἵ ὍΔ Ῥ ΝΌΠῸ ΦΙΠΊΣ55. ΣἼΒ3 

Π5.24 ΠΡΩΦ ππῦ ΠῸΡ ὩΠῚΝ οὑνπὶ πῦϑ ὈΠῸΝ ᾿ἸϑοΣ ΠῚ ΠῚ 50 ὈΡΩΡΠῚ 
26 ΝΞ 1 Ἰὥ3λ ὈΘΘΣ ἸΝΝΠ 1 ὉΜῚ ἽΡΩ 13 ἼΒῚ Ὁ» ΜΕΤ Ὑ ὐϑϑον Ὁ Ὁ" 
47 ὮΝ ΠῚ ὈΘΣΠ ΠΝ 3 ἐν ἸΒΟΘῚ ἸῺΝ ΥὝΠΙ ΠΩΙΌΠ ΠΝ ΥἽΒΘΉ: ΦΡὨ" 
ΝΣ ὈΞῸΦΣ ΠΝῚ ὉΠ ΠΝ ΠΙΕΙΌΠ ὃν» ὈΣΠῸΠ Ἰϑ»ὴ ΠΗ ΠῚ Ὁ ΌΣΠ 

ΠΡ ΟΝ ὈΜΝΣ ὉΞ.Ν 
-------ξ 

ΠΚΩ9,3 0) ὁ ἫὙΥ 43.κ ὃ . ΝΡ 18 1) «Φ ΝΡ το (β) «ὁ ὈΔΡ 42:17 (6) 
Φ 

ΒΟ ὁ. ὨΠΛΝΡΟ 055" 43.) ὁ ὨΠΡ͵7 ἡ ΦΦ.ὁ ἼΠΙΒΟΙ 43,3) (Ό 
ῳ 

ὈΔΣΠΣΠ 24 () . ΥΆΠ . ἸΛῊΣ 59) Ο) . ὮΞ τ () 

1ῖο 

9 

35 

40 



36 -«αἰθϑς ΝΡΙΠΝ 494)»8:»»- 44,1 --3ο 

«νον ἼΘΝΝΥ ΕἼ δ ὈΝῚΡ ΠΟΒῚῚ ἸΣΥΠΠ ΦΧ ΊΡΌΠ ἽὝ ΤΥ ῊΝ 29. 44,:.ἃ 
ἸῺ δὰ ὈΝῪΣΥ ὙΠῸΝ ΠῚ Ὁ Δ ΝῺ δ Ὶ ΠΠΒ᾽ δῦ ΓΤ Ὁ ΠῚ ἼΝΟΠ 
ὝΨΠ ὈΝῚΝ ὙΥῚῸ ΠῚ 55. ὉΠῸ ΝΟ 18 205 ΝῚΠ ΒΝ ΠΡ ΕΟ ΠΥ 1 

ἘΝ) ἸΣΥΤΘῚ 412) 
ς ΠΝ ΠῊΤ Ἴ5 ΜΌΘ ΠΟΠῚ ΝΊΝΙ ΠΩΠ ΒΡ Ὁ» ἸΒΣΠ ἼΟ ΤΥῚ ὉΝΘῚ 4 
»ῈΦ ΤΙΝῚ ὙΣῪΘ ΠῚ 39 ΟΖ ἽΝ 15 δ ἼΘΙΝῪ 1.8 Ἂν)» ΒΜ ὙΓΛΔΟΡ π 
39 ΠΟΥ ῬΟΛῊΠ 559) ΠῚ ΠΣ ΠΡ ὅ39 ἽΠΝ ἼἼ5 ὍΝ ΣΝ 9 ΠΝ 

ΕΣ ἸΡΌΠ ἜΣ 93 ΠΩΠ ΒΊΣΟΟ 
ΟΣ 59 5Ὺ ΠΊΠΝ ἽΝ ἼΟΝ ΠῸ ΝΖ. Δ ὉΝ ΥἼΔΙΠ ΓΔ» Ν᾽ ΓΔΕ 6 

ιο ΡΟΣ Ππῦ ἼΣ 20 Ὁ ὋΣ Ὁ3 ὈΞΜΏΠΣ ΕΑ ΤᾺ ὈΞΙΠΞΡἢ 7 
᾿ὈΞΠΣΡΠ 5.» ΤΣ ΠΝ ΤἸΒΤΡῚ ὈῚ ὉΠ ὌΠ. ΠΝ ὈΞΣΦΠΣ ον πῦὸ 
ἼΘΙ 39 ΦΥΨΊΡΟΣ ΟΡ τοῦθ ΦΊΘΣΙ ΦΨῚΡ ΠΊΟΦΖΌ ὩΠΊΩΦ ΜΟῚ 9.8 
Ρ̓ 5.2 ΨΊΡΟ ὉΝ ΜῊΔ δ ἫΣΣ ΨῚ 20 9» ὋΣ 13 9 ΠῚ ἽΝ ἼΩΝ 
Ν᾽ ΠΏΣ ΝΘ ῬῬΠῪ ἽΦΖΙΝ ὈΝΌΠ ΜΝ 5. Ν᾽ 2 ἼΠ3 ὍΙ ὋΣ " 

ις Ὁ» ΠΥ ὈΤΨΌ ὙὉΣ ΡΟΣ ἸΥΤῚ ΣΡ ἸΜΙΣΟῚ ὈΠΛΟΥ) ὉΤΙΝ ΟΡ ἸῬῪ ἽΦΕ αἱ 
ΠΌΠῚ ὮΡῸ ΠΕΙΠ ΠΕΗῚ ΠΌΝΠ ΠΝ ἸΌΓΙΣΝ ΠΣ ΠΩΠ ΠΝ ΠΖΟῚ Π3Π 
ΟΝ ΓΛ ὉΠῚ ΠῚ) Ὁδ9 ΠΕ ἸΠΣι ἼΖΗΝ 1» :ΌΠ 20 ὈΓΣΡ ΥἹΌΡ" 12 
ΟΝ Ἰ22) ΜΟῚ ΣὨΡ ἸΝΌΣΣῚ ΠῚ δ Ἴ ὯΝ) ὉΠ ΣΝ ΝΟΣ 15. Ὁ }}} ὈΣΞΌΥ 13 
ὈΓΛΊΣ ΡΠ Ὡ ὨΠΘ ἸΝΣΣ) ὈΥΧΖΣῚΡΙ ΟῪΡ Ὁ ῪΡ Ὁ. δὲν ΠΩ 9ὺ ἡ 199 

20 12 πῦν" ὍΦΙΣ 59.) ἸΠῚ» 599 ΠῺΠ ΠΟΘ ΩΦ ὈΠῚΝ ἌΓΟΝ εν ὋΝ 14 
ὮΣ ΠΡΠΣ ΨῊΟ ΠΟΦΟ ΠΝ ΟΦ ἼΦΨΙ ΟΥΤΣ ὋΣ ὉΜΌΠ ὈΣΠΞΠῚ ἸῸ 
ὈΝ ὉἽ] ὉΠ Ὁ ὩΉῬΠΟ ὉΒ0 ΥἹΌΝ ὉΠ Ὁ ΟΝ ἸΔῬ' ΠῸΠ Ὁ Ὁ Ὴἢ2" 
ΓΝ ΤΦῚ ΠΟ ὈΠῸΣ Ν᾽ ἸΩῪΡ' ΠῸΠῚ ὩΨΊΡΟ δὲὲ ΝᾺ. ΠΩΣ ΣῚΡ ΝΣ ἼΣ τό 
νη» ΚῦΊ ἸΣᾺ9) ὈΦΡ 3 ΠΌΣΗ ἽΣΠΠ ΟΣ ὉΝ ὈΝΊΔΣ ΠῚ ΣΛΊΘΦΌ 17 

ἃς ὈΦΕῚ ὉΡ ΝΠ ὈΤΦΒ ΝΟ ΠΌΣΗ ἽΣΠΠ 5.2 ὈΠΛΦΖΩ ΩΣ ὈΠῸΝ ι8 
ἸΌΦΘΝ Ὀνπ ὉΝ ΠΟΊΣΤΠ ἽΜΠΙ ὉΝ ὈΠΝΝΔῚ ΕἸΣΙ Ὁ ὙΠ ὈΖΘ ΣΟΊ 19 
3) ΨΧῈΡΠ ΓΟ ΠΝ ἸΠῸΠῚ ὍΣ ὈΠΖΌ ΠῸΠ ἼΧΝΗ ὨΠΡῺΣ ὮΝ 
δῦ ΡῚΒΥ ἩΠδ) ΝΌ ὈΣΒΝῪ ΤΌΤ 23 ΡΠ ΠΝ ΣῚΡ ΝΟ ὈΣΤΝ ὈΝΣ 9 
ἽΣΠΠ δὲ ὨΜῚΣΣ ἸΠ 59. ἸΠΣ Νὸ 15} ΦΣΝῪ ΠΣ ἸΘΌΞ᾽ ὈΪΌΞ ἸΠῸ" 2: 

30 Ν᾽ ΦΦΥΝῊ ΓΟΊΠΣ ὉΝ Ὁ Ὁ )0 ΠῸ ἸΠΡ᾿ Ὁ ΠΣΥΔῚ ΠΟΘΘΜῚ ΘΒ 22 
ΝΘ 7.2} ὉΠ ΨῈῚΡ γ5 ΥἹ ὮΡ ΠΝῚ ΕΠ ἸΠΣῸ ΓΌΟΝ ΠΡ ΣΝ ΠΟΘΌΜΠῚ 23 
ὙΠ ΠΝῚ ἩΠΟΒοα ὌΡΦΘΣ ὈΡϑοραῦ ΥἽΟΡ ΠΌΠ 2. ὉΨῚῪ ΤΌΝ ὝΠΟ 24 
ΦΡΩΝ Ὁ ΟΝ ΠῸ ὉΝῚ ΕἸ ῚΡ᾽ ΠΣ Φ ΠΗῚ ΛΟ Υ ΣΡ 23 ΡΠ ΠῚ πο 
ΝΘ Ὁ ΠΣ Νὸ ΣΝ ΠΝ ΠΟ ΠᾺΡῚ 1291) ὉΝΡῚ 3 ὮΝ Ὁ πδροῦ 

35 ΛΠ ἽὝΠῚ Ν ΕἸΜΒ ὉΔῚ ᾿ὩΠῸΡ 10 ΥἹΒΌΣ ΘΝ ΡΣ ἸΦ Ὁ ΥΥΊΝῚ 27.26 
ἘΠ ἽΝ ὍΝ ἸΏΝΈΠ ΣΦ᾽ ΦῚΡΩ Πσῦ 

ὉΝ ὈΝΝῪΦΩ ὈΠῸ ὉΡΠ δ ΓΗΠΝῚ ὈΠΌΠΣ ὯΝ ΠΌΠχ» ὉΠῸ Π «Ὁ 428 
ΠΤ ὉΠ ὈΝΣ Ὁ 51 ὈΣΘΝ ΠῸΠ ὈΨΝΠῚ ΠΕΘΠΙΠῚ ΠΠΣΌΣ 1Ό ΠΝ 20 
ΟΝ ΠΥ ὉΠ ὈΞΙΊΘΥΠ 50 9 ΠΟΥ 591) Ὁ9 ἼἼΞ2 9 ΛΌΝἪ " 

------Ο᾿Οἰ Θ᾽ 

ΤΣ 44.} (δ) Φ ΤΠ (Ὁ ῷ πὴ 3 (8) 4 ΤΣ 44.212 (9) 

Φ 

ΠΝ ΤΣΠΝ Κϑ τ (υ) Φ ΠΛ. 1) Ὁ Β Δ ΠΕ 70) 
φΦ 

ΡΠ ὍΝ 17 (ὦ) ᾿ ΠΣ 22 (Ὁ) Φ ΠΣ ΤΠ ὍΠΠ ὉΝΚΌ. τὸ () 



44,31---46,4 -ξθοορδὲ ἘΒΆΡΙΠ" ἐδ)» 8}».- 37 

44.3: ἸῸῚ ΠῚ ἸῸ ΠΒῚΘΙ ΠΣ) 9 ΣἼΠ3 3. ΠΟ3 ΠῸΠ᾽ 1129 ὉΔῚ ὈΞΤΌΣ» 
ΣΌΣΠΣΠ ΘΝ ΝὉ ΠΌΠΩΠ 

45. ΤῊ ΥῊΝΠ 0 ΦῊΡ ΠῚΠΡ ΠΟΥ ἸΘΝΊΣ ΠΌΤ ΝΠ ΠΝ ὨΞ9ΒΠῚῚ 
3 ἸΌῚ 1330 ΠΟῚΒ 53 ΜΠ ΣΡ ὉΝ ΡΖ» ὩΠῸῪ “05 ὈΣΦΖΡῚ ΠΟῸΠ 

«δ. ΣῚΡ ΣῪΡ «ΡΌΔΟΝ ΠῪΣΡ 31 Ὁ Ν ὈΥΥΖΨῚ ΓΦῸΠ ΤῊΝ ἼΘ᾽ ΠΕΝῚΠῚ ΠΉΘΠ ς 
4 ὉΠ ΠΝΤῚ ΠῊΤ ΠΕ ΠΟ ὈΛΣῬΠ ΠῚ ΡΟΣ ᾿ΠΖΌ ὈΘΠΟ ΜῊ ΦΥ ΝΠ ἸῸ 
2 ῬὩἼ ΠΊΝΌ ΣὍΌΠΣ ΠΊΝΌ ΨΌΠ ΦῚΡΠ δ ΠΙ ΠΤ ἐΘυ ΟΣ οὴ ὉΠ ὈΥΡΌ 
π δὺΝ ΠΡ. ΤῊ ὟΝ ὈΥΖΡῚ ΠΥΘΠῚ 1330 15 Ὁ ΠΌΝ ὈΦΌΠῚ 5.5Ὸ 
6 ὯΠΠ ὙΠ ΠΙΠΗῚ την Ὀν}Ὸ Ὁ» τὺ ὈΠὺ ΠῺΠ ἸΣΨΌ ὈΡ Ὁ ΠΤ ὩΠῚ 
ΤᾺ 59 ΣῚΡΠ ΓΛ ΠΌΡ Ὁ ὈΥΡῚ ΠΦῸΠ ΤῊΝ ΠῚ ὈΒΟΝ ΠΟῸΠ τὸ 
ΠΥ Ὧδ Ὁ» ὙΠ ΠΙΠΜΟῚ ΡΠ ΠΟΛ ΠΡ ΠΙΔῚ ΠῸ Μ᾽) 1ΠῪ ὈΝῪΦ" 
ΓΕΒ ΤῊΝ ΠΌΣῚΡ “ΟΡ ΠΗΒΟῚ ΠῸΝ ὉΣ ΠΗΡῸ ὙΡΠ ΠΣ ὉΡ 9 ΡΠ 

8 ἢν ὈΝΖ παπμῦ γ0 ΤΠ ΤΊ ΕΣ. ΣΡ 9122) Ὁ ὍΝ 512) ὈΦΡΌΠΠ ἽΠΗ 
᾿ΘΣ Ὁ ὈΝΣ᾽ ΠῚ ὍΣ" ΥἽΝΠῚ ὋΣ ΠΝ ὦπὴο ΝΠ) ἫΡ ὮΝ 

9 ΠΡῚΣΞ, ὈΡΘΟῚ ΥἹῸΠ ἪΦΥ ὉΠ ὈΝῊ Σ᾽ ἘΠ) 59 ΣῪ ΠΣ ΣΝ ὮΝ ΠῸ ις 
ν᾿ Δ ΡῚΣ ΠΝ ΡῪΣ ὈΙΝῸ {ΠῚ ΟἿΝ ὮΝ ὋΣ Ὁ ὈΞΠΡ) ἸΟΣῚΠ Ὁ» 

ιι ΠΎΝΙ ΠᾺΠ ἼὭΠΠ ΡΟ ΠΟ ΠΥ ἽΠΗ ἸΏ ΠΩΠῚ ΠΡῊΠ :Ὸ25. Ὑ70 ῬῚΣ 
12 ὈΡΦ «ἸΦῸΠΡ Πὼ ὈΣΩΡ ΡΟΠῚ ἘἸΣΞΗΟ ΠῊ ἼὭΠΠ ὉΝ ΠΡῊΠ ΠΠ 

159 ΠῪΤ ΠΩΣΠ Ὁ ὌΣΘΌΠῚ ΠΣ ὈΡΦ νι ΠΟῸΠ 
13 ΠΡΝΠ ΟΠ ὈΘΠΠ ΘΠ ΠΡ Π ΠΣ ἸΌΝ ΟΝ ΠΟΥΊΠΠ ΠΝῚ 20 

6.14 ΠΟΥ 1 ἜΣ» ὈΔΒΣΠ ΠΡ ἽΞΠ ἸῸ ΠῺΠ ἽὝΖΟ "ἸΌΦΠ ὉΠῚ τ Ψ ΟΠ ἼΩΠΌ 
ὈΟΟΣῚ Πϑλ»ὴ ποῦ ὉΠ ΠΠΒΡ ΘΟ Ὁ ὈΏΝΌΠ ἸῸ ἸΝΝΠ 10 ΠΠΝ 

16 ΣΦ ὝΣᾺ ἐῶ) ΓΒΙΠ ΠΟΥΊΔΠ ὉΝ Ὁ ΦΡΌΡΠ 9 ΠῚ ΠΡ ἽΝ ὉΜΝῈ ὉΠ, ἼΒ99 
17) ἼΚΙΘ 23 ΠΓΊΠΞΣΣῚ ὈΥΣΊΠΙῚ ὈΔΔΠΣ ἽἼΘ9ΠῚ ΠΙΠΟΘΠῚ ΓΊΡΨΠ πὴ ΒῪΣ)Π ὉΨῚ 

ἼΒ29 ὈΟΣΠ ΠΗΝῚ ΠΟΠ ΠΝῚ ΠΠΣΠ ΠΝῚ ΠΝΌΤΠ ΠΝ Πνὴ ΜῊΠ ΕἼ. ΓΛ ὡς 
ἐν ΠΣ Ἵ)2 

ι8 ΓΝΒΠῚ ὉΠ 3 138 Ἵ ΠΡῚ ΦῚΠ9 ἽΠΝΣ ἸΣΒῚἼΣ ΤΠ ἽΝ ἽΝ Π9 
19 ΓΔΒ ΩΝ Ἅ)) ΠΛΩΠ ΠΡΟ 39. ἸΠ)) ΠΗΜΒΠΠ ὈῚ ἸΠ2Π ΠΡῸῚ ΠΣ ΡΌΠ ΠΝ 
» δ πο ἽΠΕΡᾺ Ὁ ΡΌΣΩΣ ΠΌΡῚ 12} ΣΠΠΌΒΠ ἽΣΠΠ ΟΣ ΠΗ Ὁ»Ὲ ΠδΙ ΠῊΡΠ 

ΣΠΔΠ ΠΝ ὨΠῚΒΟΊ ᾿ΠΒῚ ΠΡ Ὸ 10 
21 ΒΘ ὉΔῚ ΠΟ Φ ΠΌΡΙ: δ» ὯΞ25 ΠΣ ΟΣ ἽΠ ΝΡ ΠΡῚΝ ἸΣΝῚΔ 

23.22 'λ ΠΡΩΣΥ ΣΏΜΌΠ ἽΡ ΥἽΝΠ ὮΡ 9 ΜΞ) ΥἼ92. ΝΊΠΠ ὈΝΔ ΌΣΣΠ ΠΌΡῚ :058) 
ὈΔΔῪ ΠΡῸΦ ὉΝ ὈΘῸΠ ὈΘ ΠΡΩΦῚ ὉΔῚ ΠΡῸῺΨ πῆτῦ πον πῦνη )ππΠ 

24 ΠΡ 1 ἸΌΣῚ πῦνυ δΝ Ὁ ΠΡ Ἴθῦ ΠΟῚΝΣ ΠΠΟΟῚ 100} ὍΝ ὙΦ ΠΝΒΠῚ 
Π5 ὨΝΏΠΘ ὈΔΘΥ ΠΡ ΠΝ. πϑν Π8 90 )ῚΠῦ Ὀλν ΣΡ ΠΦΌΠ. 303 ἃς 

ΕἸΣῚ ΠΙΠΣΘ5. ΠῸΡ9 
46, Ὧ" δ᾽ Ὁ ΠΡ ΣῚΡ ΠΩΒΠ ΠΣΠ ΠῚ ἼΦ ΠῚ ἽΝ ἼΩΝ ΠΘ 

λ ΦΠ ὈΘῚΝ ὙΥῚ δ Π ΝΩῚ 1ΠΏΒ᾽ Φ ἽΠΠ Ὁ )Δ) ΠΙΒ᾽ ΠΞΦΙ ὨΛῚ ΠΟΡΌΠ 
Ὁ) ΠΊΠΓΖΠῚ ΟΣ ΠΝῚ ΛΟ» ΠΝ ὈΠΟΠ ἸΦΡῚ ἽΨΦΙ ΠΗ ὃν ἼΩΡῚ. ΥῊΠΌ 

3 ΟΠ ΠΡ ὙΠ ὮΡ ἩΠΠΦΠῚ ἘΞ Π ἽΡ ὍΝ Νῦ' ΠῚ ΜΞῚ ὝΨΟΣ ἸΠΒΌ 40 
4 ὮΝ ΠῚ ΝΣ ΔῚΡ᾽ ἽΦΗ ΠΟΤῚ ἘΠῚ ΠΡ 00 ὈΥΣΊΠΟΙ ΠΊΠΞΦΣ ΜΊΠΠ 

--- - «δ. 

ΟΡ 4 (ὃ . ΡΟΣ (ἡ) ΠΝ 213 (6) ᾿ ΔΝ 45. (α) 

ΥἹΝΠ τό (ἡ . ἽΩΠ ὈΛΆ2Π ΠΡ Ὁ ὦ . Ἰοῦπ Π 0 



48 -αἰθον θὲ ὈΜΡΊΠΝ 494)»8:».- 46,ς--4γ,11 

γ) ΠΡῸ “ὈΖΩΞΟῚ δ ΠΡῚΝ ΠΠΟΘῚ ἸΏ ΘΓ ὈΜῚ ὉΘῸΠ Ὁ 529 ΠΣ ΠΩΣ 46," 
ὈΘῸΠ 1] 29 ΠΟΥ ὈΡῸΠ ΨΩ 3 Ἵ ΧΊΠΠ ὈΝΔΔῚ ΠΡ Ὁ ἸΌΖῚ 6 
ἸΣῚ ἸΟῪ Υ Ἢ Ὕ]0Ν5 ὈΣΩ5ΟῚ ΠΡ πζἷ»" 30 ΠΒΝΝῚ ἼΒ. ΠΡ ΣΡ 7 

ΠΡ 
ὮΡ᾽ ΜΠ ὉΣ ΝΊΣΔΥ 5 ἸΘΥΙΩῚ ΜῊΣ᾽ ΦΠ ὈΝῚΝ ὙΥῚ ΒΌΣΠ ΒΊΣΣῚ 9.8 
ὙΤΊ ΝΩΠῚ 225 ἽὝΦ ὙΥΪ ΝΒ ΠΊΠΠΖΠ ἸῈΣ ὝΦ ΤΥ ΜΩΠ ὈΣΊΡΊΘΣ ΠῚ 
ἐν ΠΡ) Ὁ 2 ΝῈ ὋΝ ὝΠ ΤΥῚ 2 μκῦ ἿΌΣ ὍΨΦ ΤΥῚ ΜΧῚ 5) Ὁ 

ΟΝ Σ᾽ ὨΠΓΙΝΝῚ ΔΊΣ ὈΒΝΊ23 ὨΞῚΣΞ ΎΣΣΠῚ " 
γ ΠΡΌ ὈΔ559) δκῦ ΠΡ ἼΒΟ ΠΡῸῊΝ ΠΙΘΠ ΠΥ ὈΣΙΡΙΘΔΙ ὈΔΓΣῚ 1 

ιο ΠΠΒῚ ΣΤ ΠῚ ὈΘΟΣ ἸΝ ΠΡ» ΠᾺ) ΣἹ ΠΣ» 3. ΠΡ Ὁ. ὙΠ ἸΌΦῚ 12 
ΓΩΦΗ͂ Ὁ} πῶνλ ἼΦΖΧΗ2 ΛΝ ΠΕῚ ἸΌΝ ΠΝ ΠΖΝῸ ὈΝΡ ΠΒΠ γῦπ ΠΝ Ὁ 

ἿἾΠΝΣ ΤΣ ΠΣ ΠΝ ὍΝΊ ΝΕ 
ΠΝ πῦον 22 25 ΠΙ» ν Πδὴ» πῦϑὸ» ὩΘΠ ἸΠΟΣ 13 935) 12 
ΓΝ ὉΠ ἹΥΠΠ ΠΣ ἸΟΦῚ ΠΡ ΠΣ ΦῬΩ3 ΩΣ υὖν» Πῦν.» ΠΠΟΟῚ κ4 

ις ἸΌΣΤ ΠῚ ΠΠΣΘΠ ΠῚ 29 ΠΝ ὠρϑ»ον ΤΌΣ “δ ΡΠ ΠΤ ΠΤ ΠΌΤ ὸ 
ὙΠ ΠΟ 23 33 

γ29 ΜῊ ἸΠΌΠ) Θ᾽ 25 9 ΤΏΡ ΝΎΦΟΣ 0) 9. ΠῚ ΟΝ ἼΩΝ ΠῸ ιό 
ἽΡ Ὁ ΠΡ ΣΡ ἽΠΝΟ ἸΠΌΤΘ ΠΡΟ ΝΛ Ὁ, ΠΌΤ, ΠῚ ὉΓΗΠΝ ΠΥΤᾺ 17 
ΓΌΤΩ ΎΣΣΠ ΠΡ ΝΟΥ ΠΥ ὉΠ 15 «ὉΠ ἽΝ ΝῊ) ΦΡΩΣΥ ἽὝΓΥΠΠ ΓΟ κ8 

2 ΕἸΠΗ͂ ΣῈ ὯΡ 58) μὸ ΣΕ ἸνῸΣ 005 ΠΝ ὉΠ ἸΠΕῸ ΤΡ ὈΣΠ 
ΛΌΒΠ ὈΣΠΣΠ ὉΝ ΣΡΠ ΠΊΣ δ» ὉΝ ὝΨΟΣ Π5 Ὁ» ὝΝ ΜΊΣΘΩ ὉΜΝ 19 
ΕΣ 5) ΣΝ ὈΡΌΠ πὶ ὮΝ ἼΘΝΗ ΠῺΣ ὈΡΠΞῪΒ ὈΤΡΌ ὮΝ ΠΟΣῚ ΠΔῚΌΣ 9 
δ ΒΥ ὙΌΣ ΠΠΟΘΠ ΠΣ ΟΣ» Ἰ5 ΖΗ ΠΕΒΠΠ ΠΝῚ ὈΨΈ ΠῈΣ ὈΣΠΣΠ 
ΓΡΦῚΝ ΚΝ ΚΗ ΠΟΙΣΥΙΠ ἜΠῚ ὉΝ ΝΡ ἸΌΡΠῚ ΠΝ ΣΡ ΠΟΊΣΥ ἽΣΠΠ 2ι 

25 ΓΊΡΝΡΟ ΠΡΩῚΝΕ :ἜΠΙ »ῈΡΌΘ ἽΠ ἽΣΠΠ ῬΒΡΌΣ ἼΒΠ ΠῸΠῚ ἜὍΠΠ ῬΡΌ 22 
ὝΊ δ Ο ν ΠΠΝ ΓΤ 2ΠῚ ὈΥΣΟΣΥ ΤῊ ὈΥΘῚΝ ΠΙΘῸΡ ΠΥ ὌΠ 23 
δ ἼΘΝΟ 23Ὸ ΠΊΎΌΠ ΠΤ ΦΡ ΠΡ ὩΔῚ ὈΠΡΩ ΝΟ 23Ὸ ὉΠ 3)2Ὁ 24 

ΡΠ ΠΩ ΠΗ ΠῸΠ ᾿ΠΦῸ ὈΣ ᾿ϑ 5 ἼΦΙΙ ὈΨΩΘΠ Π3 ΠπῸΝ 
ἾΒ Ὁ ΠΟΣῚ ΠῺΣ ἸΏΒ ΠΠΠῸ ὈΝΝΝ Ὁ ΠΌΤ ΠΔΠ ΠᾺΡ Ὁ ὈΣΨῸ 47.» 

39 ΨΟ ΤΥ ΝΡ ΠΩ 525) ΠΌΤ ΠΩΠ ὩΠΘΌ “ῬὮΣΤΥ ὉΠ ὈΣῚΡ ΠΩΣ 2 
ἸῸ ὈΞΒΌ Ὁ ΠΟΤῚ ὉΣῚΡ ὙΥ1ι ΠῚ ΚΠ ἼΣ Ν᾽ ΥῈἹΠ ΤΥ ὈΞῪ ΠΟῚΌΣ 
Ὃ ὈῸΣ ΝΣ Ἴ) ΠΌΝἧ ΩΝ ἼΔΟΝ ΥἹΣ ἸΡῚ ὈΝῚΡ ΣῈῈΠ ΝΣ ΠΝ ὩΠΣΠ 3 
Ὁ ΘῺῸΣ» ΣΡ ΌΝ ἽΝ ὈΝῚ2 ΟὉ ὍΔ ΣΏΡΗΥ ἢ ἼΔῪ ἸΌῸΡΝ 4 
ΣΝ ὉΠ) ὙΦ Ὁ ὉΠ ἸΔῈ Ὁ ὭΣ" 5 Νὸ ΣΝ ὅπ) ὟΝ ἸΘῪ ἸΌΦΠΡ π 

ἃς 2» ΤΏ ΟΌΠΠ ΠΕΦ “Ὁ»» ὈΞΨῈ ΣΟῚ ΘΝ 15 ΓΝ ΟΝ ἼΘΙ ὭΣ» 0 γ6 
ΠΟ ΒΝ ὈΝΜΣ) ΠΝ ὉῸΠ ὯΝ ἼΩΝ ΠΙΟῚ ΠῚ ἽΝΌ 2Ὺ ΥᾺ ὉΠ. ΠΡΦ 8 
ὉΠ ἸΝΒῸΙ ὈΟΦΟΤΡΠ Ὁ ὉΠ ΟΝ ΠΟΥ ἸΝ2Ὶ ΠΔΨΠ Ὁ ΥΤΥῚ ΠΟΙΘῚΡΠ 
ΠΣ ΠῚ ΠῪ) οὉΠ5.}» Σ᾽ ΜΊΣΣ ΣΝ 5 Ν᾽ γ᾽ ΧΕ ΓΡῚ 205) 9 ΠῚ 9 
[} ΡΠ ΘΟ Ἱῦ ΠΊΘΣΌ Ὁ) Ὁ ἼΡΥ ΣἼ ΚΡΘ Ὁ)1 Ὁν ΥἹΌΡ. ΠῚ ΕΥΊΝΌ ΠΒῪ " 

49 ΠΟΘ ἸΕΒῪ δἰ» ὉΒΔΔῚ ἸῸΠΟ 5» ΕΣ ἽΝ ΠΕ ΟΥ̓Δ ΌΣ ΠῚ {2} ΠΟΣῚ ΠΠΠ αἱ 

ωι 

----θοῦο 
ὈΡΙΠΚΌ 18 (1) . ὈΣῚ» τε (β) 9 ΠΣ 40. (9) 

Φ 

ΘᾺ 7 (Ὁ . ΠΠΗΌ 47.Ν (Ὁ . ἈΡΣΡΠΘ 521 (ὃ) 
φ 

Ὁ 47," Ὁ) . ὉΠ) ΠΌΣ ΜΌ" ἼΟΝ 9 ὙΠ ἸΒΒῪ ΠΌΜΠ ὉΠ ΠΌΘ ἸΜ2 "5 47.9 (ἡ 



47,12--48,17 -αθοον δὲ ὈΚΡῚΠ᾽ 496.6)»8:».- 39 

47,1: δλ ὙΠῸ 913) μὸ Ὁ9ΝΌ » 05 ΣῚΔῚ ΠῸ ἸΔΒΣ ν πῦν'" ὉΠΟΣ ὈΝῚ ΕἸΡΣ 
ΣΝ ἈΠ “ΓΙ ὈΜΣ ΠῸΠ ΣΧ ΡΌΠ ἸῸ ΛΔ Ὁ 33) ἩΣΠ ὉἽΡ ὮΒΔ 

ΣΠΡΉΓ ὙΠΩΝῚ 
13 ὯΣΣ ὋΣ τὺ ΥἽΝΠ ΠΝ ὉΠΠΠ ΣΝ δηλ ῖν Πρ ΠΣ ἼΝ ἼΩΝ ΤΠ 
14 ΠΠΟΒΟῚ ὨΞΙΠΣΝ ΠΡ ΥῸ ΤΝ ΝΟΣ ἼΦΙ ὙΠΝΘ ΣῪΝ ΠΛῚΝ ὈΓΌΠΣ ἐπ᾽ ς 

ΠΌΤΣ Ὀ29 ΠΕΗΙΠ ΝΠ 
Ὁ ΠΌΠ ἐδ ΤΠ ΤΥ ΟΥΔΣΠ ὈΝῚ 8 ΠΟῪ ΠΗ ΥἽΜΠ 912) ΠῊ 
ιό ὕϑν ἼΦΙ 1». 2)» ἽΣΠ ΠΌΠῚ 512) 3} ΡΣ 912) }}8 ἼΣΗ ὈΣΌ ΠΠΥῚΞ ΠΊΕ 
17 ΠΒΣ ΝΘ ΠΟΗν ΔΡΓΟΊΣΣ ΦῬΙΦΌῚ 912) ΜΛ ἼΣΠ ὈΥ̓Τ Ὸ 912) ΓΟ Π͵ἪΠ 2) 
18 ΥΤῸΠ ὈΝῚΖ᾽ ΥῈΝ 7,391] Ἴ»5)Π )).3 9) ῬΣΘῚ 7.39) ΚΠ 735. ὈΣῚ ΠΕΡῚ ιο 

ΠΟΥ ΠΗ ΤῸΝ ΠῚ ὈἸΘῬΙΠ ὈΥῚ ὉΡ Δ. 
19 ΠΕῸΝ ὉΠ ὉΔῚ ὃΝ πσὸ ΦῚΡ ΓΙ Ὃ Ἵ» ἼΦΗΩΘ ΠΟΘ 32) ΠΗΒῚ 

122) ΠΟΘ ΠΗ 
5 ἐλ ΓΝ ΠΕΝῚ ΠῸΠ ΜΡ ΠῸ) Ἵ» ϑ12)4}» ΟΥ̓ ὮΥΤ ὍΝ ΠΝΡῚ 

22.211 ἼΟΠΩΣ ΠΡῚΝ ΒΗ ΠῚ ΕΝ ὍΣΣ ὯΞ0 ΠΗΙΠ ΝΠ ΠΣ ὨΠΡΡΠῚ ις 
ὯΣ5 ΠῊΝΘ ὯΞ9 ὉΠῚ ὨΞΟῚΠΣ ὯΩΣ ὙΠ ἼΦΖΙ ὨΞΞΊΠΣ ὈΣῺΠ ὈΣΔΠΟῚ 59 

23 ἋΠ Ἃ ΗΝ ὈΞ5ΦΔ ΠῚ ΕΠ ̓  ὍΣΣ ἼΠΞ ΠΌΠΣ ὅν ὉΞΌΝ ὈΜΉΣν 
ἘΠῚ ΣΝ ὈΝδ ἸΠΠΣ ΔΙ ὉΦ ἸῺΝ 

48, ἫΠ ΠῸΠ ΜΒ} ΤΠ ὙΥῚ ὌΧΙ 8 ΠΣΒΣ ΤΡ ὮΝ 2. Πλοῦ ΠΟΝῚ 
4 ΥἹ 12) ὈΡῪ ΕἽΠΝ ἸῚ ψπδὶ ΠΗΡ ἼΨΥ ΣῚΡ ΠΝ ὁΠΟΊΌΣ ΡΦΙῚ 12) ἸΣῪ 20 
3 ΠΝ ἼΝΥ “ὩΣΡ ΓΝΌΟ ὝΨΙΝ 5122 Ὁ»Ὲ ἼΠ ΣΥΝ ΠΝ ΠΝ ἼΜΥ ὈΤῚΡ ΠΝΘῸ 
4 ΣἼΠΝ ΠΣ) ΠΝ ΠΝ ἽΝ ΟῚΡ ΓΜΒῸ ὍΤΕ) 212) Νὴ ΣἽἼΠΙΝ ΛΠ) ΠΡ 

6.3 ΓΒ ὈΣΝ 512) ὉΨῈ ΕἼΤ ὉΔῚ ΠΡ ΠΝῸ Ἴ ὯῚΡ ΠΗΒΌ ΠὉ 212) 9 
7 ΤΌΝ ΓΝῸ ἼΜΥ ὈΣῚΡ ΠΗΒΌ ἸΣΝΝῪ Ὁ) ΨΥ ΕἼΤΙ ἸΔ ΗΕ ΠῺΣ ΠΝῸ ἽΡῚ ὈῚΡ 

ΣἽἼΠΙΝ ΠῚ Ὡς 
8 ἸΘΣΠ ΣΝ ΠΟΛΠΠ ΠῚ ΠΣ ΠΗ Ἵν ΣῚΡ ΠΗΒῸ ΠῚ 912) ὈΡῈ 
ΠΣ ΠΝῸ ἽΜΙ ὩΣΡ ΠΝΒῸ ὈΥΌΠΠ ἽΠΝΣ ΤΊ 2ΠῚ Ὁ ὈΥΣΣΡῚ ΠΟΌΠ 

9 ΟΝ ὈΣΡῚ ΠῸΠ ΤῊΝ ΠΤ ἸΘΠ ἼΦΙ ΠΟΥΊΠΠ ΣἸΠ2) ΣΡΟΠ ΠῚ 
᾿ ὈΥΣΡῚ ΠΟῸΠ ΠΟΒΣ ὈΔΠΟ ΦΨΊΡΠ ΠΟ ΠῚ ΠΌΝΟ τοῦς ΦΡῪ ΠῪ 
ΠΣΌΠ ΤῊΝ ΠᾺΣ ὈΒΌΝ ΠΡ ΠῚ ΠΌΣΡῚ ὈΒΌΝ ΠΡ 2ΠῚ ΠῚ Ὁ 20 

ι1 ΟΦ ἽΦΖΗ ΡΥῚΣ ὍΣὉ ΦΗΣΙ ὈΔΠΣΟ ΣἸΘΊΠΣ ΠῚ ΣῚΡ ΠῚ ἢΌΝ ὈΟΣΡῚ 
12 ὮΠ ΠΛ Ὁ Π ἸῺ ΝΘ ὈΝῪῊ Σ᾽ Ὁ ΠΣ ΨῈῺ κῦῷ ὍΝ ΟΦ 
13 2) ΠΌΝ ὈΝ) ὦ») ΣΌΣ 512) 52. ὈΣῪΡ ΦῸ ΥἹΝΠ ΠΟΥΤΠΟ ΠΡΟΥῚΠ 

ὈΣΊΣ ΠΟῸΠ ἪΝ ὑπ ὴ ὈΒΌΝ ΠΡ 3ΠῸῚ ΤῊ ἢὉΝ ὈΣΣΡῚ ΠΟΤ ὈΘΠΟΠ 
ι4 ΓΥΟΜῚ ὙΩΡΝ ΝΟ ἼΘΙ ΝΟΥ ΘΟ «ἼὍΌ) ΜΟΊ ἸΟῚΌΝ ὨΝ Ἢ» ὩῚ ὩΌΝ 3ς 

ἐπ ΨῚΡ Ὁ. ΝΠ 
Ὁ Ὑ}»0 ὉΠ ὉΠ Ν ὈΣΊΟΡΥ ΠΦῸΠ ὋΝ Ὁ» ἘΠῚ ἽΠΩΠ ὈΘΌΝ ΠΙΦΌΠῚ 
ιό ΓΝ ΦΌΠ ἸῸΣ ΠΝῸ ΣΤῊ ΓΟΝῚ το) ὙΠ ΠΡΠῚ ΟῚ ὩΣ 

ΛΙΝῸ ΦῸΠ ὈΓῚΡ ΠΗΒΟῚ ὈΒΌΝ ΓΡΔΊΝΙ ΓΊΝῸ “.ῸΠ 322) ΠΕΒῚ ὈΒΌΝ ΠΡ ΝῚ 
17 ΠΟ Ὑ"»ῦ ΦῸῸΘ ΠΠῚ ΤΟΝ ΠΡΩΊ ΠΊΜΌ ΦΌΠ ΤῸΝ ΠΝΒῚ ὉΔΌΝ ΠΡ ΝῚ 40 
ὈΌΠ ΠΡ ὈΝΝΟῚ ὈΣΌΠ ΠΟΣῚ ὈΝΘῚ ὈΦΌΠ 32) ὉΝΟῚ ὈΨΌΠΣ 

----- τορι ρβορνῷϑ, 
ΠΌΠ 5.3) (Ὁ ΛΒ 17 (8) ὈΝΩΠ 47.132 () 

ὉῈΠ τό (Ὁ) ἢ γπὺ ΠῸΠ  ὑκ 48. (ὃ) 



40 -Ἡθδ: ΝΡΙΠΝ 456)»8:».- 48,18---3ς 

ὈΘΟΝ ΠΡ ΠΟΤ ὈΘῸΝ ΠῚ ΦῚΡΠ ΠΟΥΛῚ. ΠΝ ΤΊΝΔ ἽΠΠῚ ἸΌΝΏΝΟῚ 48,18 
ἸΠΥΊΣ»" ὙΠ ἼΨΠΙ ΕὙΡΠ ΤἼΔΡ9 ὈΠῸΣ ΟἈΠΝΊΠ ΤΠ ΠῚ “ὥννῦ Πκν ΠΝ το 

ΝῊ ΣΦ Ὁ50 
ἸΟἽΠ ΠῚ ΟΝ ὈΣΣΡῚ ΠΙΦΌΠΣ ΥΝ ὈΛΊΦΖΡΥ ΠΦῸΠ ΠΟΥΠΠ 9 5 

ὙΠ ΠΠΝ ἀνδ ΣΡ ΠΟΥ ΠΝ 
ΠΌΤ 5}. ΠΟΣῚ» ὙΠ ΓΠΝΟῚ ΣΡΠ ΠΟΥῚΓ ΠΙΘῚ ΠῚ ΜΎΣΣ ἽΠΊΣΠῚ 2ι 
12) ῊὉ) Ν᾽ ὈΣΊΣΡῚ ΠΌΤ δ ὃν ΠΟῪ ΠΟΣΡ 122 ἽΡ ΠΟΤῚ Ν᾽ ὈΣΣΡῚ 
ὈΣΌΠ ΓΠΝΟῚ ΒΩ ΖΦ ΊΡΟΊ ΦῚΡΠ ΠΟΥ ΠΡ δ) ὈΡΌΠ ΛΩΝ ΠΘ᾽ 22 
ΝΣ ἸΌ3 52) ΔῈ) ΓῊΝΤ Ὁ) 12 ΠῚ ΝῊ ἼΝ ἼΣ ὙΡΠ Ππ 

ΠΝ 
Ἰ53 22) ΒΡῈ ΕἼΤΕ 15.) ΠΡῸΣ ΠΗ Ἵ» ΠΟῚΡ ΓΝῸΘ ὈΛΘΣΣΠ ἽΠ᾽) λ4.21 
ΝΒ Ἵ» ΠΟ ῚΡ ΠΡΌ ἩΡΌΣ 512) δ»Ὲ} εἼΠΙΝ ἸἸΡΌΨΦ ΠῸΣ ΓΝ Ἢ» ΠΟΤῚ ΠΝ πο 
ΣἽΠΝ ἸΟΥ͂ΣΙ ΠΘΝ ΠΝ Ἵ» ΠΟΣῚ ΠΝΡῸ ὌΣΙ 512. Ὁ»ῈὺῈ :ἼΠΝ ἼΣ ̓ ΠΩ 26 

ΕἼΤΙ Ἢ ΠΣ ΠΝ Ἵν ΠΟῚΡ ΓΗΒ ἸΟΛΔΙ 912) ὈΨῈ 27 
ις ΣῚΡ ἈΞ Ὁ ἼὝΦΗ ΠΣ» ΠΥ» ΠΩΣ 205 ΠΝ Ν᾽ ἽΣ 9122) ὉΡῚ 28 

ΣΟΥ ὮΝ “Ρν ΠπῦΠ2 
Ν ὯΝ) ὈΠΡΌΠΟ ΠΟΝῚῪ ὉΠ ν᾽ ὍΣΣ Πῦπν ΘῈΣ ἼΣΝ ὙΠ ΠΝ 2 

ΣῊ 
ΦῸΠ ἸῸΣ ΠΗ {Ὁ ὍΣ ΠΊΟΦ ὃν Ἴ»Ππ Ἴ»9}» ὙΠ ΠΚΣΊΣ ΠΟ ΝῚ υ 

2. ΠῚ ΟΣ ἽΠΝ Ἰ2ΊΝῚῪ ὝΦ τσ ὈΣ»δϑὼ» Π]᾿ ̓ ΠῚῸ ὈΒΌΝ ΠΡΦΝῚ ΠΊΝΌ 31 
ὈΣΨΧΙ ὉΔῸΝ ΓΡΒῚΝΙ ΠΊΝΌ ΦΨΌΠ ΠΟῚΡ ΠΡ ὅλ ἐπ ἡ ὍΦ ἼΠΝ 2: 
ΛΊΝῸ ΨΧῸΠ Π32) ΠΝΡῚ :ἽἼΠΝ 1 Ψ ἽΠΝ 15.}} ὝΦ ἽΠΗ ἢ Ὁ}" Ἴγνϑο πϑῶ 33 
Ὁ Ἵππ Ἴ5᾽ Ἵ» ἽπΝ ἸνῸὺ ΨΦΟ πῶ ὈΣΨΦῚ ΤΙ ὈΛδθὲΣ ΠΡ ΝῚ 
Ὶ) ἊΨ πὸ Ὁ ϑῦλν ὈΡΌΝ ΠΡΩΝῚ ΓΝ ΦΨΌΠ ΠΝ ΠΕΡῚ ΣἽΠΝ Ἰ21 34 

25 Ὁ ὙΠ ὈΦῚ ἢ ἫΦΡ ΠΟΣΦΣ 2.30 ἼΠΝ 555) Ὁ Ἴππ ὐπ Ὁ Ὑπν πὸ 

ΠΟ ΣΝ 

ΓΔΊΌΣ 11 (Ὁ) . ΛΠ 421 (8) ΡΠ ΠΟΛ 48,.:-8 (α) 
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“τ. δ τιςαὐ (Ἰοίεσ οἷ { τεβίε »- 

Ι (1-3) Α ἀουθ]ε ἱπιγοδυςοπι, (6 ἰδίοιγ οὗ ν ἰοῖι ἰ υποοτιδίη, Ψ. 1 μᾶς Ὀδδθὴ στερατγά- 
εἀ ἃ5 ἃ ταρπῆθηῖ (ἰπιτἰαἱὶ γ1.)) οἴγδειγα ΟΥ̓ γοάϑοῃ οἴ ἢ ἰο55 οὗ νῃαῖ οηςς ργεοθεὰ 

1 (ΘΡΙΝΟΖαΑ, 7γαεί. 7 λεοΐ.- οὐ, το, 12. 13). [ἴ τΔγ Ὀς ἴῃ ἃ 5686 ἃ ταᾶρτηεηῖ, ὑυϊ 

5 ποῖ οὐ {παῖ δοσοιηὶ πασαββαυ! 5} ιτ]0115; οὐ [ογ. 1,4, ἴθ ψ ςἢ (ς ΠΝ) τοίειθ ς 
Ὠοῖ ἴο νν. 1-8, Ὀυϊ ἴὸ δοιηδ δος ἴἢ {πῃ νυ γ᾽ 5 πλϊπα, οΟΥ ἴο 5οιλα υζογβῆςσα ποῖ 

τεοοτάεδ ἃ. ΜΕΕΧ (ΤἹΡΤ 9,723) {πἰὴκΚ5 τπδὶ [πὰ νεῦβα 15 πιϊϑδραςεά, θεϊοηρίηρ Ὦγ 115 
ἄαιϊς (30) γεολῦ) δε 29,17 (27 γεαῦ). ΟΟΙΝΙΙ.1, το)δοῖς ἰ οα δοοοιηῖ οὔ {πε 
ΒῈΡΡροβεακ ϑἰγδηρεηθϑα οἵ {Ππὸ οχργαϑϑίοη "21) (Ὀυι {1||5 ἰ5 {πὸ ταρυΐαῦ (ογιῃ οἵ ἰη- 
τγοάἀυςσιίοη οἵ ἴππ βιυϊοτάϊπαϊε ἐχρίδηδίογυ εἶδιιβε), {πῈὸ βυρροβεά ἱηςοϊτεςίηα685 οἵ ἴὸ 
ΠΌΤ ἼΠ5 (υυἐ (16 θαηὶς οἵ (π6 τίνεσ ννᾶβ σρηορρ 1λ4 εαῤῥένες, 3,15), ἀπὰ εἶχα ἰηϊϊαὶ 
πη. Δοροοταϊηρ ἴο ΕΝΑΙῺ νν. 2.3 ἱπίογσιρι [Π6 σοηπεοιίοη; υυῖ, Ὧ5 {ΠπἸῸγ ρῖνα ἃ 
ΠΟΟΟΒΘΔΣΥ ΠΠγοποϊορίοαδὶ εἰαίιη, (ΠΟΥ πλυδὲ Ὀ6 τοραγάθεα ἃ5 δὴ ἰῃϑογίίοη Ὦγ {ἰπ 
Ρτορδεῖ ἰπη5ε], ΤῊς ἴννο νν. (οπϑ εἴπ 20) πᾶν ἰη ἔποῖ {πὸ ἀρρδάγαηος οἵα μἷοβ5 
ου ν. 1. τὸ Ἴχργδϑϑίοη ομ “δὲ ΜΔ ὁ “᾿ς νιοδδ (ἴὰ νυϊύεῖν αἰγ6 λοθι] 56} {5 
5 ΓΔΏΚΟΙΥ οὔ τες}) σοει5 ἰὸ ὲ αιοίες, δηα ἀχρίαϊποά, τἢ6 δῆλα οἵ ἴῃς Ῥτορῇεῖ 
5. ρίνοη, δηΐὶ {ἰὰ ΟἹ εϊγασ ἰ5 ἀσϑοη))εὰ ἃ5 )εϊηρ ἴῃ Ομαϊ ἄεα. ϑιιοῖ ἃ ϑἰδίδιεηϊ 5 
05.182} (45 ἴῃ [6γθπλῖα}}) ρτεῆχες ἴο ἴπ 6 ργόρἤεοΥ ; ΠΕΓΘ ᾿ἰ 15 ἰηϑογιεα ἴῃ (6 τα] 6 
οἵ ἃ βεπίεῃεθ, τη ἰ5 ᾿εῖίασγ ἴἀΚαη οὐ οἵ {πῈῸ ἴαχὶ δηᾶ ρἰδοςσά ἴῃ [6 πηλγρίη. ὅ6εα 
ΡΕΤΈΒΒ, 7οπγηι. διῤ᾽, 1“, οὶ. 2, Ῥατγῦ τ ΡΡ0. 38.40 [απὰ ΝΝΊΝΟΚΕΕΒ, 417 ὕηρκΙεν. 20 

σμολεηρεμ, 1802, ὈΡ. 94-- Οὐ]. ῬΕΤΈΚΒ5 Πιγίπογ, τοι καὶ ἐγένετο, ἃς ιεἰγ ἴΔκ6ς5 

{16 ἱπῃ)ροβϑῖῦ 1] 6 ΠΛ (ν. 3) ἃ5 σοτγιριίοη οὗ "πὴ, ᾿κενν δε αυοίεεὶ ὈΥ ἴπῸ 5. ε 

τον ν. 1. 7715, ἱηεἰε θεῖ, ὑγαϑι  ο5ο5 λη ἱμνογϑίοη οὗ ἴῃς ογογ οὗ {ἰτῸ μ]οββοσ, δηεὶ 
δ ΔΥ 6 δι} ἷογ ἴὸ τἀκο ΠΝ (ν] ον ᾿5 ᾿Ἰρθογοὰ Ὦγ 353.Δ) 15. ἀοιθ]εῖ οἵ (Ο]]οιν- 
ἱῃρ ΠΙΠ (50 (ΟΚΝ.), θυ {πε τἢς καὶ ἐγένετο ἰ5 ποῖ δοςοιπηίεά ίοτ. (ΟΕΝ., τμπουρὶὶ Ζ2ς 
ἴα οπιὶὶβ ν. 1, δαορῖβ ἔγοπη ἰ πὰ ἰπβεγίβ (ν. 2) {πε πυροῦ οὗ ἴπὸ σηόοηίῇ (3). 
ἩΑυΡΤ βου ρραβῖβ {πδὶ {Π|Ὶ “2ὺ ΠΛ ἼΔἽ ΓΛ οὗ ν. 3 ΠΔΥ ὈςΆ ρμἱοβδθ ΟἹ 2} ὙΠ} οἵ (ἰτς 
5816 νεῖϑβα; {Π|85 μῖίνο ἃ ποίγα} σοπησοιίίοη αίννοοη ἰοχὶ απηᾷ μίοςϑ, ὑυι (Δ πλπ 

8 τεραγάδα 45 σοτγυριίοη οἵ "Π0}) ὁ65 ποὶ 50 βαιϑίδοιουΥ ἐχρ]αίη 6 καὶ ἐγένετο, 

Ὑν ΠΙΟἷν ογα παι γα τὶ νην. 30 

Ιῃ ΑἹ 20, πὴπλ Ἢ ὈΣ ΥὉΡ πον, τὴς ταλαϊηρ οὐ ὦ οὖν 15. γγείογ!α ; (π6 Τγορ] οι 8 
Ονῃ ἐχργεββίοῃ (3,14.22; ὅ,1) 5 εἴν|5. θὰ πο ἢ15 τθοῖ. ,ϊ οῦ, Φὅ, 5. ἐουὐῖ- 

[]. 1 οπηγϑϑδίοη οἵ νν. 2.3. 5 γον ἰανοτοι γ (ἢς ἔοι ἀἢαὶ εἰδεν]οῖς 
τὨγουρπουϊ {πὸ Βοοῖς (24,24 ἰ5 ποῖ γα! ν δη δχοερίϊοη) ἴπῈ τορι λεὶ ᾿υτϊε5 ἴῃ {π|Ὶ 
ἤγϑβιὶ ρεγβοῃ. 3ς 
Τα πυηλρος “λέγέν ἴθ νοῖθε 1 πιιδῖ ὃς Ἰεῖϊ ἃ5 ἢ πηϑοϊνε μγοθ ει. [1 5 

- Β εῖς, 6 ᾿ 

5 



4) 

(5) 

(6) 

(7) 

42 --ϑ ῦς ἀχεβίεί 46.6)»8:».- 1,4--7 

ποῖ ριόῦδοῖας {πὶ {π6 νεῦβα ρίνθϑ ΔΩΥ͂ ΟἴδοΥ τοοκοηίηρ ἴμδη ἴπαὶ ψνμὶς ἢ ἰδ. 
(ουπὰ ἀνοτγν εγα εἶβε ἴῃ ἰἢ6 Βοοκ, {παῖ 15, ἔτοπὶ ἴπεῸ ἀδροτίδιίίοη οἵ 6οἰδοϊη. 
Βυϊ τς ἀδῖς 211γ7,2161.ἢ γέαν 15 ἴοο ἰαῖα: ς. 8, νυνῆϊοῖ ργοβυρροβαϑ ἴΠπ6 νἱϑίοῃ οὗ ς. 1, 
(ΑἹ}5 ἰῃ {ἰνὰ 61} γραγ; {ἴα σοποϊυϊηρ βεσίοῃ, ος. 40- 48, ἴῃ {πὸ 29 γοαγ; ππα 209, 17 
(0γ"" γαιτ) 5. πιογοὶνγ ἢ πἀοι τομιατκ ΜΑΥ ἰὰ ἸγῈ αἰαὶ να 1 ἀἸἃ ποῖ οὐ ρίπαινγ ς 
εἷνς {ὰ γεαγ, υἱοὶ νας. (Πσ ἢ δι 0] 6 γ ἃ 5ογ)α 'π ν. 2, απὰ Ἰαδῖοσ γοῖ ἱπίο 
ν. 1 ἴῃ σοττιρῇ ἰοτ 1 ΟβϑιἿγ, αἰσο, λῃ οὐ μίπαὶ ΠΊ τ ς, ννὰ5 οδημαά ᾿ηῖο 9, --- 30; 
ΝΙΝ Ο Κι ε (δες αὔονο, μ. 41, 1. 20) βιιμαϑῖβ ΟΣ οὐ ῬΣῚΠ ἴῃ ρμίτος οἵ ΟὟ. 
ΤΊῈ σθᾶημε ἴο 30 τὰν ἴγε {ἰιὸ δινοη δίῃ οὗ ἃ βου) ἴο γηρ {Πππ 70 γεαῖβ οἵ 

]ογ. 25,11 ἱπῖο δοσογεὶ νι} (16 40 γϑδῖβ οἵ ἔχεϊ. 4,6 (σἱ ΒΕΚΤΗΟΙΕΥ σα ἴσε.). τὸ 
{{λέγέν ὃς τεϊαἰπεᾷ, [ἴ πγιϑὶ ὲ ὑπ ετβιοοά 845 τοίοσγίηρ ἴοὸ ἃ Βαυγίοηΐδη Ἔροςῖ 
γταῖμεῦ τη ἰοὸ ἴῃς Ππάϊηρ οἵ {Π᾿πθΔ οοΚ οἵ ἰῃς 1ἰανν (2 Κὶ 22), 8.6, 62:1. 
[ΤἸτς οὐποιίοσγην παλῖα Οὐ {Π1|Δ Ἴ29 ἍΠΣ) 15 77. Αἰ σα τή, ἰναϊ ᾿ς, 72.6 σγεσί ΑΨ ΟΡ οὐ 

71. ογαμή (μα), τ σοουτ5 οὐ ἃ σοηίγαςι (16 ἔσο ΝΊρρυν (512 οὐ ΙδαὈγ]οη), 

ἀκιεὰ ἰπ τς 41} γεαγ οἵ Δυίάχουχοϑ ἴ,, 43} ἐὰν οἵ {πὸ 15 πιοπίῃ, 2. Φ. Μαγοῖ 424 
Βισ. [τ ὯΥ ἰανα ὑὕδεη (ἴα ὑγοβοηὶ γα) 9} π. ΔΙ, τὰς Ιαγρα πανὶ ρδῦ!α σδηδὶ 
(αθουϊ 120 (δος νἹάδ) ν ἰοὶ αν! 465 (6 πιουπάπ οὗ Νίρριγ ἱπίο ἵννο Ἀρρτοχίὶ- 
"αι οἷν ἀνοι ᾿ναϊνοπ, δὲς ΟΗΘΝ ἢ 1 Π|},}5. υ». ΧΙ ἀπὸ ὧλ τη ρΊ ᾽ν γαπϑί θη οὗ 

ἡἔσεζίεδ, μ. 93, 11. 10 ΠΥ. --- ᾿Ξ Ἡ.] 
Βείογε 1)}» ἰπβοτὶ }, ἢ ὦ. [πη {ἰὸ ογάἄοι οἵ (6 ἀσια! 5 ὦ ἀϊετς ἔγοηὶ 4, Ὀυϊ 20 
Οἰΐοτα πὸ πε ἰναπίησε ονοῦ Ἰϊ. 

ΠῚ} ὨπΠρῦΓΌ; ὦ ἐξαστράπτον (πικ 50 3), γα γ}1.}}5 τὸ Λα ((ΒΛΔΊΖ, ἡ) οπαἠϊο» 5); 

33. ἑν"οίνονις. ΟἿ ἃ ρΟ55}}}} 6 βίδιιν ΡΠ σήριιλι οὐ ὁμρη 565 Ρὶ Ἰυπεν, Οἱ, Κωμαγὶς 
([(οηἄοῃ, 1806), Ρ. 15. 

ἡ ΝΠ ἼΛΌ 5 ἢ υἱπηεοσ ΘΒ ΆΎ ρ͵085 ΟἹ Π2)ΠΌ; ΘΟ [145 {||5 δης οιἶεῦ δα ἀϊτίοηθ.Ό 25 
Ἀϊ δ; δ ὡς ὁμοίωμα. 

3 ΟἽΝ; τοαὰ ΠΝ, αἵϊασῦ {πΠῸ ποῖπὶ οὖ ν. 16; 41 ὈῚΝ (απ 50 Θ) ἀοδ5 ποῖ δοοοτὰ 
τ π᾿  (ΟἸΤοννημ ἀαβατριίοπ. ον ΗἹ πὴ ὦ 1115 ἐπ᾽ αὐτοῖς (πν}), ρἰνίπρ {πε 
5656: ὦ συλ) μη} 302 μὲ τας ἐη ηοσδοῖ ορ ἐόν. οτ «ἀείςηδς οἵὨ {}}||8 5δοῆβς 
866 ΗΙΤΖΙΟ απεὲὶ ΓΟΚΝΙΙ,,. 10 

Ἀϊ Ὀπῦ,, ὦ, βιιρεγήμοι, ἀπὰ μευ! τρβ ὑσιίογ οὐ ο, ἃ τα 5 ἃ σοιπηριηδίίοη οἵ 

16 ψΠΟ]ςῈ πυιπθοτῖ οὗ ίδοαϑ (64) δπὰὶ οἰ 6β (256). ΔΥΊΝΟΌΚΙΚΕ, 4΄.ἹΠογέοηί. ον πεῖ, 
1.,347- 349, οἸ 5 ν. 6 45 ρίοββϑ, οὔ [6 στοιηᾶά {πα {π6 σγεδίιγοβ σαπποῖ πᾶνα 

ΤΟΥ {Ππᾶῃ οπα ἕδος δαςσῆ; Ὀϊὺ ΠΥ σαπηοὶ {ἰ|5 (ταθάοπι ἴα αἰϊοννοα ἃ ν]ϑοη 
41 πη; Παγγ Ὁ ΟΥΊΝΟΚΙ ΕΗ). 35 
Εοτ ΑΓ ᾽ν "5 ἢ235 ὉΠ. 5) ὦ 115 καὶ πτερωτοὶ οἱ πόδες αὐτῶν, -ΞΞ ὉΠ 5.9 Ὁ 829), 
δῃ ἱπηροβϑίδῖς τοληρ. ἃ 15255)0 γομηε (αἰῖοσς ᾿ς Εαϑῖν Ὁ», ἀπὰ οὔ [κνῪ] 
Οἠαδέ, Η5 2); Ἂ, στρόγγυλον. [ἰ 15 ἀουθιξι,, Ποινανοτ, Ποῖ οῦ ἃ δηὰ Ἀ [ἰοσγὲ γαϑῖ 
οῃ ἃ Ηεϊ. ἰεχὶ ἀϊπἝεσγεηι ἔγοπὶ ταὶ οὐὨ 42}; (πεν πιᾶῪ ρὶνα ἴγεε γεπθγηρδ οἱ δ, οΥ 
{ΠΟΥ ΠΙΔΥ Πᾶνα ἴάκοπ οχοοριίοη (15 ἄοςβ ΓΟΕΝ., ΨΠῸ τοι 5 ΠΡ») ἴο τῆς ἰηίγο- 40 
«ποι οη οὐ πη δηϊπιαὶ νυ] οὶ. ννὰ5 δϑϑοςι δια νυ} ἸἀΟΙΑ Γν (ἃ βασγῇοαὶ ΔηϊπΊαὶ, 
Βοινανοῦ, ἴον. 9,2). ΠΠῚ1Ζ. οἷα {πὸ οἰαυβα 45 ἰλοκίηρ ἴῃ ὅ, ἀοιυδιίι! ἴῃ ΙΌΓΠΙ, 

δηά ἱπιογγιριπρ τὺ ΠΥ οἵ νν. 6.7. 
4ϊ ὈὟΝ); ὦ σπινθῆρες; ἸῦλνΔ 1, τὸ μή οὐ τούπος (ὧδ ΤᾺΣ, 17,3) Τ᾿ ΡΝΈΓΙΒ, 

μαλλί στ, “τα ζη, εἰ, “1 ᾽ν». 45, εἰἴο5. ΥῪ)) (ΞΞ Π.)) οι ὦ ἰὸ οἷ) 39,13, 45 
ταμαγς ὦ αἱ πτέρυγες αὐτῶν 5 ταρτγοβοηίπρ ὈΣΝΥ), ἀπ δορί {Π|5 γοδαϊηρ 

(ο" τούς τὐὸῦὲ ἐΐζο σης ὀγοισὼ. ἰδὰς ᾧ Ἰνοῦς 5. ματί., ἃ5 2}, δπά {τὸ 
μιανεῖ σα 76 ἰα ποῖ ρος! γ ἀρρτορτίαῖς ἴου ἡ ηρ5, ὄνοη 1Γ Υ3) (ΞΞ Π.)) σοιυ!ὰ 
)ὲ ρμτονοὰ ἴο "6 Η γεν. 
ἈΪ Ὁ, ΟἿΪΥ Βαγε ἀπὲ 1) πη. το, 6, ἃ ννογὰ οἵ ἀουΐιμιϊ ογμἷπ; Θ᾽ Ἀρρασοπην ἐξα- 50 
στράπτων, ἃ ΠΟΥ σἀῤιΐησ; 3. ἐσηόσηγίς. ΟΟᾺΝ. ἸΔἀοηκῆεα ἢ ψῃ τε ἐλαφραί 
οἵ ὖὅ, 4πά4 ςοπποοῖς ἰτ νὴ Σ᾽ Β2)5, ν. 8 (ΠΡ .25}); ὕὉυ ᾿ϊ 15 (Ὁγπὶ ἀπὰὶ Ἀρρεδγαποα 
αἰ {Ππ| νοῦθο Ι5 σα! πν, νν1}}. 

5 
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1: (8) Κ΄ ΠΡ ΥἹΝ [5 σορ γίδια. ἀγγοῦ; τολὰ Οὐγὰ νη, ὁ χείρ. 
(9) Ἴ]ιε ἰα5ι αἰἰγες ννογὰβ οἵ ν. 8 δηὰ τἢς ν]ιοϊς οὗ ν.9 ἰῃ δὶ σοηῃϑβίϑὶ οἵ τηδγρίηδὶ 

δηποίδιίοηβ, ἀπ οἵ ρῆτγαϑδεβ γερεαϊεὰ ἴγοπὶ ἴτε (ΟἹ ον ηρ σοπίοχι (νν. 10-12). 
ὨΣΊ 15. ἃ 50 0) 6᾽ 5 {{|6 ἴο ν. 10, αηα ὨΠ"5)51 ἃ δἰιηπαγ {{π|6 τὸ ν. 11; οὐ, ἴῃς ἰα5ῖ ἴτας 

ννοτάϑβ οἵ ν. 8 ἰοστὴ ἃ {π|6 ἴο νν. 1ο.11. Τῆα ἰαχὶ οἵ Ο' '5 βἰπιρίεγ: καὶ τὰ πρόσωπα κυ 
αὐτῶν τῶν τεσσάρων οὐκ ἐπεστρέφοντο ἐν τῷ βαδίζειν αὐτὰ ἕκαστον ἀπέναντι 
τοῦ προσώπου αὐτῶν ἐπορεύοντο. ιιὶ {{||5 4150 56 δῖη8 ἴο Ὅς τερο(τἰοπ ἔγοπὶ 
ν.12, Δα Πογα ἱπιδυταρίβ ἴ[λῈ δβογιρίίοη, ες ΓΟΕΝ,. ΔΝΊΝΟΚΙΕΕ, Αἰ Μογίωμ, ξογοίλ,, 
ΒΕΒΤΗΟΊΙΤ, 

(το) Τῆς νεῖβα 15 υϑγτηαίγιςα! ἀπα ἱποοπηρίοϊα ἴῃ (ον: να οχρϑοῖ ἰῇ σοππεοίίοη 10 
τ δας ίαςα ἴδ ἀεὶ ρπαϊίοη οἵ ἀϊγεςσιΐοη, δηά ἴδ Ἔχργαϑϑίοῃ ὈΠΡ  κῦ. ΤῊΪΚ 
Ιαϑὶ ἰ5 Ἰποκίηρ δίϊεσ τες ἤγϑι ίδοθ, δηα οἡἱγ ἵννο ἀϊγεςιίοηβ (γύσλ ἀπά ἐγ) ἅτε 
οἴνεη. ΤῸ 5ΞΡΡΙΥ δηοίπον, ΝΈΚΙΗ. (πὶ ΘΜΕΝῸ) σπαπεαβ ὉΠ ΟῚ (ν. 11) ἴο ΠΌ59 
ἑμισαγάς, νιύςἢ, Ὠοννδνεσ, 15 ΒαγαΪγ ἀρρτγορτιαῖς (ΠΕΙῸ νου ὃς πλογὰ παίυγα!), 
Δηά 15 ποῖ ἤεγα ἴῃ ἴπε πρῃῖ ρίαος. ΟΟΕΝ,, γίμεγ, δίῖτεσ ἴῃς ἢτϑι ίδος (ἽΝ) ἰπβεγίβ 15 

ὈῚΡΌ. [ἰ ἰ5 Ὀειίεγ ἴο ἰεανα 4 85 ἴἴ 15, οὐ ἴὸ πιᾶῖζε ἃ σοιηρίεῖϊα σοπ]δοίιγαὶ γεσοη- 
βίτιςτοη (50 ΘΙΚΟΒΈΠΙ) πὰ ΚΑυΊΖΒΟΗ). ΘΕΑῚ Ζ ἰηϑογίβ Ὁ δου ἽΝ ἀπ ἭΠΝΌ 

δίιογ 2). Αἀοριπρ' {656 (ὈΥΠῚ5 τγ6 ΤΏΔῪ τ ογ ἰπβογῖ ὈΠΡΘ ἽΝ ἰπ ἴῃς ἀοβοτίριίοη 
οὗ ἰὴῆς ἤγϑι ἴδε; ΘΙΕΟΕΆ., τεηάογηρ [τεεὶγ, απ ΔΝΊΝΟΚΙΕ (566 ποῖς οη ν. 6) 

οπιῖς ἴῃς κἸκὉ τὨγουρπουϊ, Ζ 20 
(11) 4 Ὠπὼθ᾽,, ὅ, ἰ5 Ξογῖραὶ ταρειοη ἕτοτῃ ν. ο. 

 ν»; τελὰ ΞΠΗ δὰ τύ; τῇς σοτγαοῖ ὀχ ργοβϑίοῃ ἰ5 μίνοη ἴῃ {ἶἰἰς Δεϊοιοι τοροιϊ- 

ιἰοπ ἰῃ ν.9; ἴα ΟΝ οἵ 0 ἢ δΆσΥ σογγιρτίοη, 5 ᾿Π)ρ 55:06. 
(12) Δἴ ρϑῦ5,, ὦὅ, ρεγῆδρϑβ 5ογῖρα] σοπηρὶ πιεῖ. 
(13) ΑἹ ΠΙΘ 5 μογα πλααη πρΊο55; ὅ καὶ ἐν μέσῳ. δά ἼΔΛΆ) (οΥ᾽ Π1}.}}. ας 

2 ὈΠΙΝΘ ἰ5. ἃ σδδηρσα πδάς ἰο ὑτημ {τὸ ον ργοβϑίοη ἰηῖο δοσογα νι Δ. Ἰεοκὰ 
ΚΘ νυ ἢ ὅ. 
[π ΑἸ ὈΣΡΡΡΠ τῃς Π 15. Ῥοβϑι ΟΪΥ {π6 σαπογὶς τίίοϊς, δ. πλοῦ ῬγοθΆ] 5ογ αὶ 
τερειτίοη οἵ ργεςδάϊηρ Π. 
ΤΙ [Ο]]οννΐηρ ἐχργεβϑίοη, ΠΡΡΠΠ 13 ΠΟΡΠΠΟ ΜΗΠ, 5. ἃ πιδυμῖπ8] ἐχρῃίπαιίοη οἵ ἰἰς 30 
τογοἢἶἶκα σολ]5 οὗ ἤγα, ἰηιτοάδισςα Ὀγ (ἢ 6 τἰ5ι15] ΜΠ; 566 ΝΣ ΝΕ5, ρὲ. αἵ. Ὑ]ια ἴδηι. 

ρας] τΔῪ Ἄρταα νι ὉΝ, απ {ἰἰὸ ποῖα τ να δου ἰμτοπεοι ον αἰὶ 
νοτὰ (Ὀυῖϊ οἰ Η11Ζ.). Τίια σοὶ ἀρραδαγ, ᾿οννανοῖ, ποι 10,2, ποῖ ἴοὸ ἰανα ἴγοοη 
ἴῃ πιοϊΐοῃ; ἴἢ6 ἀπηοίαϊοτ μα 805 α ἴῃ ηγἱπε (ἢ ας ἤιι5] 165 οὐ Πμ]ηϊηρ. ΦΘ ὁπ 5 
δ Π, ἀπὰ τηδῖκο5 ἴπ δ ρατγιοῖρ!α Ρ]υγΑΙ, ἃ5 Ἐχρ᾽ απαίοτυ οἵ ὈΣ1 85, ν ἢ ἢ ἰ5. πιασς. (υῖ 3ς 

ο Φ 74, 4,4). 
(14) ΑἸ ἜΡΙΣ ΠΕ 9 ΜΟΊ ΜΥ͂Σ. ΠΡΠΠῚ, Θ, 15 σογγιρὶ ἴπ ἰογπὶ; ΜΥΣῪ 5 ἈρΡΡΆΓΘΩΙΥ ἔογ 

5, Ὀυϊ τῃς ἱπί5. 405. αγϑ᾽ ἀϊ βίςσι!; ΡῈ 15 ἔογ Ῥ3. ΤῊς πιοιίοη ἀσϑου ας ᾿5. ᾿π))- 
ΡτγοῦΌΔΌΪΘ. 

(15) 41 .ἘπΡππ, δ, ἰ5 δὴ ἱπειρροϑβίις ἱπβογιίοῃ ποὶ (οὐπά ἴῃ 1ὸ,ο; {πὸ ΟΠ] οὶ οἔ αἰτὶς 40 
νἱϑίοη 15 ἴἰὺ ὈΔΘΝΝ, ποὶ {ΠῚ ΠΥ]. 

ΘΙ ΠΆΛΙ 41 ἽΠΝ Ἰ5Ὶ 5 ((ΠουρῚ 50 ἐουπμαὰ Ὀγ ὦ) 8 ἴο θὲ σοττεςιοα αἴϊεσ 1ο,9 (δηά 
80 1,16), ἴο ὮΝ ΠΡ. 

Ἀϊ Ὁ Πρδνδ; ὦ τοῖς τέσσαρσι. Ἠδηά ἸΡΡ αῦ. ΤῊΣ τολάϊηρ οἵὨ 31] 15 οὔβειγε 
φΔη4 ἱπαρρτγορτίαϊα; δος ννῃςο] δἰοος ποὶ γ οης οἵ {ἰἸὸ ίασο5, 'γυῖϊ Ὁ. οπε οὔ {ἰπ|ὸ Ἂς 
ογθαΐιγεβ. ΟΟΚΝ. βιρρεβῖβ (Πμαὶ (Π6 δὐτοῦ σᾶπιδ [πὶ ἃ ἔογηι ἸΌΠΡΞ Ὁ (Ὁ σοτγοςιοὰ 

ἴο }, Ὀθιῖ ποῖ ἀε]εῖοα) ἰο νι οἢ (1ἰἸα [ΟἹ] οννὶπ 1 ννὰ5 αἰίδο δα; 50 12)}8 ἔγου ))Ό. 
((6) Το πε ρτεῆχ 1, νυ} ὅ. 

Ψ1-Ὁ ὈΠΎΨΡΟΊ (ἤγϑιὶ οσοσυγγεηςθ), Φὅ, 5ογῖ θα] δαἀαϊτίοη Ἰλοκίηρ ἴῃ 10,0, οὐ οἵ Κααρ- 

ἱηρ νι τς (ΟΠ ονν εν οἰδιιδα. ἈΪ ἽΠΝ, πιαβο.; Γαδ δ). ΠΕ. τῸ 
Δ Ὀπϑ,,͵, ὅ, ρεγπλρβ 5ογίθαὶ σοπηρεπγοηῖ, δον ργεςεήϊηρ οἴλιιβε; θυ οκ 
10,10. ἴτ ΠΥ ἀνα Ὀσδη οπλ το Ὀγ ὦ ίτοτῃ ἰϊ5 δἰ πα τν τὸ τἰϊς (ΟἸ]οννην ννοτά. 

(17) δὶ ὃν, βεῦῖθαὶ δὔγοσ ἴοῦγ ὃ; 8566 ν. 12. Τὴδ βϑῆβα τοηιϊίγο ἰ5 ποῖ ογ, Ὀαῖ ἐμ “δε 

᾿ 



(18) 

(20) 

ἊΝ 

(22) 

(23) 

(24) 

44 --͵αἰϑο δ ἐχεβίεί 404,»8;».- 1,18---24 

ἰἐγεείΐορ οὐ; ἴῃς ἴνο ργεροϑβίοῃβ ἄρρεδγ ἴο αν Ὀδδη σοηΐιδοά ΌὈΥΚ 5Ξ.Πδ65 ἰη 
{πὸ ἰαΐονῦ δαηριαρο. Κ᾽ (οἷϊονν5 411. 

Τῆς ὈΒ503 οἱ οἴδιιϑε ἢ 15 οπηἰττεὰ ἰη ΄, ρετῆαρϑ Ὁγ σοηξιδίοη νυ ἴπς σθοοπά οςσουζ- 
γϑηος οἵ ἴἰπ οχργαβϑίοη ; ἰ[οι]0}} ποῖ πος σδασΥ, 1 ἰ5 ρτορατγ. 

ἼΠι οὔ ρίηδὶ σοδάϊηρ οἵ ν. 185 ἸἸα5 Ὀσθη νΔΓΙΟΙ5ΙΥ Ἔχραπάς ΌΥῪ 5οτῦ65 μεῖς δηὰ ς 
ἰπ 10,12. ΤΙ τοχὶ οὗ 231, ὈΓῚ)Ν ὉΠ ΠΙΚῪΝ ὉΠ ΣΙΣΝῈ 1722), 56 θῃβ ἴο ἴανα δγίβαῃ ουἱ 
Οὗἁ ἸΠΥΤῚ ἸΠ ΛῈΣ τῆ υ5: ((οτ 119) ὈΠῸ 2) 15 εχραπϑίοῃ δῃὰ πιὶϑυπάεγβιαπαΐηρ οἴ ργεςθά- 
ἱπρ' 113); ΠῚ ΠΡ 5 Ἔχραπβίοη οὐ ὉΠ" ((οσ 17}, να 5. πηβυντ ἄπρ οὗ ΠῚ Ὁ; 
ὈΠ53) (Δη οἰτοῆθουβ ργαπιπιδίςαὶ (ΟΥΠ1) ἰ5 τεροθικίοη οἵἁὨ 112); ο΄ ]. Ρ. ΡΕΤΕΒΞ, 
ἴοε. αἴ. Φ οὐδ᾽ οἱ νῶτοι αὐτῶν καὶ ὕψος ἣν αὐτοῖς καὶ ἴδον αὐτὰ καὶ οἱ νῶτοι το 

αὐτῶν, ν΄ῇϊοῇ 5 45 {π||α ἰπι Πρ Ὶ 16 ἃ5 “1. ΟΟΕΝ. ΠΊΚΘΌ ΠῚ ὉΠ ΠΙΠΊΝῚ ὉΠ ΛΊΘΟΝ 
42), ἃ γοδϊηρ ψ] ἢ ἀο65 ποῖ ἴακα συῇιοίδηϊ δοςοιιηῖ οὗ 1Ο, 12. 
δἰ ὃν; υτῖις ὃκ, 5 ἴῃ ν. 12. 
Αἱ -Ἰ Ποῦ ΠΥ πφΨ,, σοργίδι ́ 5 τεροιἰοη ἔτοῖι ρτοσθαϊην οἰάιβο, ἰ8 ἰογα υπϊηιο!]ῖ- 
εἶθ]ς. τς 
δὶ} ὈΓΦ. ΛΝ)» ὈΣΡΘΊΝΠΙ, τεροαϊς ἃ ἴσοι ν. 21. ὁ τεδάβ ὈΠΌΡ ἘΜ} ὈΔΟΊΜΠ 195», 
ν οἷ 15 θαιῖογ (πη Ξϊ, υυἱ 185 υππεσοϑβαγν σοροιίοη, τἰῃς (ι}} ἀεδοτιριοη οἵ (ἢ 6 
πιοίίοη οἱ ἴα ννῇσςΐβ5 σης σίνεῃ ἴῃ ν. 21; ἴῃς σοπο]υάίην (ογηλΐα, ἰιοννανοσ, ΠΊΔΥ 
ψν οἷ! Ὀς τερεαῖδα. 

ον 5ίπμ. ΠΠ, ᾿ἰστα ἀπ νν. 21.22, ντιῖς 90... α5 {π|Ὸ σοπηδοιϊίοη 5ιιρραϑίϑ; 20 
ἰὸ βἰῆρ. νὰ5 ππάειβίοοὶ Ὀγ {πὸ ψεγθίοῃβ ἴὸ πηεᾶπ ἀξ; ἰῇ ν. 22 ἴδ ἤᾶνα 
ΡΙυτγαῖ. 
Ἀ ὈΣΒΆΠ 15 ἰδυκίην ἴῃ ὅ, οχοορὶ ΟΜε 88, χη ὰ εἰσιν 6. οὐ δα, σΘρας ΑΙ ν 85 1ἰ 15 
ἱηδεγίοα α]950 δῇς ἐπορεύοντο (ο ν. 30) ἴῃ 5σοιηιε ὅ ςοὐά. (Η-Ρ τοῦδ. 147. 198). 

ΤΠ πδεγίοη οἵ 5 (ὅ ὡσεὶ) είοτε »ΡῊ 15 γοηυϊγεά Ὁγ ἴῃς ψῃοὶα ἰοπς οὗ (6 ἀδ- Ὡς 
βογριίου; {πὸ ταπαάεγηρ οὗ ἸὲΝ, τύας 476 ἐἔξωιεος οἡ α δρυμανιομέ, 15 βΒΥπιδοι Δ} Ὁ 
ἱπροπβϑὶ]α. ΤΠς οπρβϑίοη οἵ ἴπς 5 ἰη 4} ἰ5Ξ ἀυς ἴο ἃ τοι! ϑιὶς βοτῖθα ννο τοοῖ {6 
ἤοοτ οἵ {Π|θ εἰιατῖοι ἴο "»ς τι τϑαὶ ϑᾺῪ ((ΟΕΝΙ,1)). 
[1 σον! αίοιν οὐὁἨ ΠῚΡ ἐγγτμδ ἢ Λέογγ. ζέύγς Μουσι ον 5, οὐὁἨ ὁουγῖς, ἐμν- 
ΡΟΒΒΙ] 6; Ποῦ 15 1 σσγίῖπ (νας 1ἢς ἤγϑὶ πιοιη-ποπδοπαπὶ οἵ {ἰππῸ Αβϑγγίλη ϑνοτὰ 5. ἃ 30 
Ῥ; ἴῃ ποι, ἃ ποοὴν τὸ "ὲ ἃ 3; ὦ Ὁ κ1ὼν ΤΙΝ 353Ὁ. - - ν Π10] 
41 -Ἐ ΚΎ 3 π,, δ, οὖ οἵ Κεεριην ψΠν τπ6 ἰοπςε οἵ ἰῃς οοπίοχι, αἀπίοι υγ ἃ βογῦς 
ἴπ τῆς ἰηίεγαϑῖβ οἵ τηγϑίουυ, ὑου δ ρ05 αἰϊεγ ν. 18. 

Αϊ Ὀπσκ ὃν; ὅ ἐπὶ τῶν πτερύγων αὐτῶν. 11ιτὸ »ΡῚ τεϑβίβ ποῖ ου (ἰτὸ ννίπρϑ δυϊ 

οη ἴῃς ποαάϑ οὗ ἰς ΠΥ, 35 
4 ΠΥ ᾽, Ἀρράαγοηιὶ ἐοριδίγ. ΞΡ ΌΡΗΙ. παν ΠΥ) ((Π 6 πιδαηῖην οὗ "Ν᾽ ἰἢ ν. 7 15 50Π16- 

ναι ΔἸ γοη); Ὁ ἐκτεταμέναι πτερυσσόμεναι. {1 ΖΙῸ τνυῦϊο5 ΠΛ); ΟΟΚΝΙΙ., 

ἁποῦ ν. 11, ΠΥ͂Ρ; Ενναῖ, ΟΝΑΊ 2, ἀπογ 3,13, ΠΡ ΨΟ; ΝΊΝΟΚιμε, πη. Ρ. 

Ἀϊ ὉΓΡΠΠ) ΠΝ ΠΣ ΠΌΣΟ Ὁ Θὴκδλ Π ΠΊΌ9Ὸ ὈῺῊ δῦ, Ξσγποιδοιςα!}}ν σοπίιπες ; 
ὦ γῖνοϑ {Πἰὲ Ὀειεγ σοδάϊηρ ἑκάστῳ δύο ἐπικαλύπτουσαι τὰ σώματα αὐτῶν (30 41 40 
ἴῃ ν. 11). Βεδὰ ΠῚ) ΠΝ ΠΌΣΟ ὈῊΝΨ Ψψ'κῦ.. Α εἶεασ ἰοχὶ 15 αἷϑο οδιαϊποὰ Ὁγ 
σπδηρίηρ ΟΝ ἴὸ πῖκ (ἴΠ6 τείδγοησος ᾿εΐηρ ἴο 75), δηὰ οι" ὐηρν ὉΠ) ΠΕ, ν Π ἢ 
τὶρῆι θὲ τοραγάςα 85 Ἐχρίπαίουυ ρ]οβ5 δἴϊοῦ ν. 1. 
δα ν᾿ ὸ ἢ ς ἰπβογιοα Ὀοίοτο τ, δἤοσ το, 5. 1]}|5 τπά τἰς (ΟἸ]οννὶπρ ἢνα ννοτ5. τς 
οὐμῖς ὑγ ΟΥ͂; ννὴΚινοίοῦ (ἰἸοῪ ὑσϊοηρ ἴο ἔἶἰς οτἰμὶμαὶ, ΟΥΎ ἀγο {Ππ᾿Ὸ Ἰηβογύοῃ οὗ ἃ 4ς 
Β0ΠΌς, 15 υπσοτίαϊη; οὐ 3,13. 
ΑἹ ΠΡῸΣ νν85 τοδὰ πΡΩΣ τορι Ὁγ 38 ἀπὰ πιδὴγ Οτεεκ Ννεγβϑίοηβ (5ες Ἡ-Ρ). [ἴἰ 
οσουΓβ οἰβϑαννθτα ΟἹΪΥ ΤΟΓΟΙΙ, 16, ννμογα ὦ 450 (περιτομῆς) ἐουπά ἰἰ; 35 »εε - 
ἡμπὲς σῖνε5 ἴῃ δαγὶγ ΚΑΌίηϊοΔ] ἱητογρτοϊδοη. 1ἴ πιᾶῪ ὃς ἃ 5ο.ραὶ εἴτοσ ίοσ 
ὉΠ, οἵ 4 ςοἸϊαΐετγαὶ ἔογπιὶ οἵ (115 ἰαϊῖεσ. Α5 ἴπε δνϊάδεηςε β8ἰδηάϑ, 'ἴἰ 566Π18 5Δ0(6Γ 50 
ποῖ ἴο τα)εςὶ ἱϊ; ἰϊ 15 οπιιοὰ Ὁγ ΜΕΈΧ, [ΡΤ 9,69, ΟΟΚΝ., 5ΙΕΎΡΕ.; Ὀυῖϊ ΟΟΒΝ. 
γοῖϊδιπ5 ἰΐ ἴῃ [6Γ.11,16. ὦ [45 κατέπαυον, -- Οδἱ ΠΣ), ματα ἴπ6 ρτείεγαϊ]ς τεαά- 

ἐπ ων, δίπες, 5 ΟΟἿΝ. τοιαγκβ, οεἰδενίιογο (σε ν. 17) {Ππ|  πλι5ς, νοτὶ 15 υ56 ἃ νν}1}} ΠΥ ΤΠ, 

δ 
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1,25---3,3 -ηθο δε ἐχεβίεῖ Δ6.8»»8;».- 45 

Ν. 25 οἵ 4“, ἹΠ2)9 ΠΣῸΛΠ ὈἼΌΡ, Οὐδ ὃν ἼΝ ἈΡᾺΣ) ὕγὺῸ ὉἿΡ ἡ ηὴ),, 15. δοῦλα! ταροιὶ- 
ὕοῃ ἔοτῃ πὰ ργοοεάϊηρ δηὰ βισςςεάϊηρ ςοηίοχῖ. 
ΑΠοΥ ΝῸΣ ἰπβοτὶ γνν, ἢ ὦ, ἀπά οπιῖς τς σάπια νογὰ [αγῖοσ οἱ ἴῃ τη 6 νϑγϑα. 

Η 220 ΓΔ ΒΝ ΠΏ9,, Ο, οπιεὰ Ὀγ ΟΟΕΒΝ., ρεγμαρβ βογῖραὶ γεροικτοη ἴῃ 
4ἢ, Ῥαυπδρ5 9 τα] οΟπΠιϑϑίοη ἰθΏ ὦ. ἴῃ ΔηΥῪ οα86 [πὰ ἱπιροϑβϑίθ]α 5 πιυϑῖ Ὀς 
ομδηρεὰ τὸ 5322], δἴϊαγ ἴῃς ἰδϑὶ εἴδιιβε οὗ ἴῃς νοῖβα; ἴῆ6 ἧγα 15 ποῖ εὐλέζ τὴς 
ασλριαὶ, Ὀὰϊ δηοίοϑες ἰὶ (ν. 4. Τῇδ Π3 σοιηθ5 ἴγοιῃ δὴ Αγδγηαίζιῃρ 5.γ}γ)6. 
ΟΚΑΊΖ Π3Ὁ. 

[Γοῦ Ἷπ 3 τί νη λύσΝ, δζήσσμ ἐμ ᾿υγαγῥοϊον, γάγῖ 6. (ει, 1800), 
Ῥ. 196. -- ΡΕΗ]] 

 - καὶ ἀνέλαβέ με καὶ ἐξῆρέ με, ρἷοθ5 δἴϊογ 3,14. Οη ἴδ οἰποῦ παπᾶ, ὦ οπιῖῖβ 

6 δ ἽΣῚ ἼΖΕΗ3 οἵὗἉ 4. “5 Ποῖα τ τυΐτμ, οἰδθινίεσς ἰῃ ἘΖοκὶοὶ τα (5. Ἰδδίοτο ἼΣἼΌ 
ὦ (ουπὰ ᾿Ρ. 
123, Ὀυϊ ΠὩ (80 Ὁ) Ι5 ΕΖεκιε 5 βιαῃάϊηρ ἐχργαβϑίοῃ; 566 νν. 6.6.7. 8. 

4.- Ὀ55) ὅπ, , δ, ἃ 5ίγαηρα ἴογπη; ἴῃς δίῃ. ἰ5α οἴση πσοῖ ἴῃ ΟἿ᾽ (ἰοῦ ᾿ϑγαδὶ τ5. ἃ 

ΠΟ]ς6, δηα {πὸ ρἱυγ. ΟσσιΓβ ἰη 1ὐχοκ, (3ς, το; 37,22, ἰὰξ ποῖ 26, 13. 14) ἔοτ τἰια ἱννο 
Ὀγάποῖ65 οὗ (πὰ παιίοπ; λυ τῃ6 θ]μγ. 15 ποῖ π56ὰ ἰοῦ ἴῃ6 παϊΐοῃ 8ἃ5 ἃ ννῆοϊε. ΤῊΘ 

γνΟΓΑ νν88 ἰηβεσίεα ὈΥ δὴ εὐϊΐογ, ρεσῇδρϑβ οἡ δοζοιιηῖ οἔ (ἰπ6 (οΟ]]οννίηρ Ρἰατγ. ρατί. 
41 Υτῖρ; ΟΟΕΒΝ. νυῖδϑ ΥἼΘ, ΠΗ Οαϑϑαυγ. 

41-ἰ- Ψ9Β, ἰπτοιτιρίνε ρ]055. 
51:1 35 ῬιΠ) ὍῺΡ Ὁ Ὀ55Πι,, ὦ, μ]οβ5 αῇει 3,7, ᾿νατὸ Ὧη ἱπιδγγιροη οὔ 16 5οη56. 
ΒΥ οπριιίης ἃ ἀϊογοης βοῖ οὐ νογάβ ννὲ τηοἱμῶς τοι μἔ[ᾳ[ὲε Λιδδενς γοῤεδίοιί αἀριζρδί 
»γιο, αγρεἶ 414 ἐὐέἐαγεε αγὸ σἰμόῤογηι ἄς. ΤΠ ρῥγοόβοηὶ ἰοχὶ οὐ 4Π] βθθηῖθ ἴο πᾶνε 
ἀγϑοη ἔγοιῃ ἃ σοδ]οβδοσηςσα οἵ ἰννὸ ρώτα] οἱ τοι 6,5. 
41 Ὀπῦκ ἽΠΙΝ πο ὯΝ, Ὁ, ἰ5 τορει ἰοπ ἔγοιιι ν. 3, αἱ στα ἀρρτορτίαία. 
Ἰηβιοδα οἵ 4] πὴ, ὦ ([ο]]οννεα ὈὉγ (ὍἘἙΝ.) απ πθδ, εἶ σύ, οὐ ρου μὰ ῃ5 ΠΡ Π. 411 [5 
μεῖον, ἔογ αδἴϊεγ [πε 5ἰαϊδαηθηὶ ἐάσω αγό α ῥγοῤλεέ ἴῃς ἐμ ἐλεὶν »εἱ πε νουϊὰ δ 6 
υΠΠΘΟΟϑβϑαῦυ δηκὶ πηδλίιγαὶ. 

6 μηδὲ ἐκστῆς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ννετε 41 [5 ὉΠ ΊἸΟ; τππὸὶ ννοτάϊηρ οἵ ῦ ἰ5 

ΔΡΡΆΓΘΏΓΥ ἀϑϑι αι οη ἴὸ {Πὸ ἔογι οὗ {ἰΠπὸ Ἰατίοσ μάτι οἵἉ {(ἶἰἰς νογβα. 
Ο διότι παροιστρήσουσι καὶ ἐπισυστήσονται ἐπὶ σὲ κύκλῳ, νἱϑοῖ ΘΟΚΝΝ. πάοριϑ, 

δι 41 ἀσσονε5 ᾿γειιοτ να} (Ο]]ΠΟνν " ὨΛΜῚΡΡ ΠΝ. “οὐ 4}} ὈΔΡῸΝ ὈΝ ἼΟ (ἡ ΑὙΧ ρον 
ΡοΟδ568 "9 ὈΝΒῚΣ (21,3; γον. 16,27). 

41 δκ, 5. θα] εὐσγοῦ ἔου πκ τί; ΟΟᾺΝ. ὭΣ, εν ὦ ἐν μέσῳ. 
Βείογε “Ἵ ἰπϑογῖ Γ3, ες πεοδβϑαῖγ. 50 δ; ἃ ὃν». 

Αἴ ΔΘ ὮΝ ἼΝ πν ΡῬΌΘ; ὦ ἄκουε τοῦ λαλοῦντος, ἀραϊηδῖ τῃ 6 οἴἶιεῦ Νεγϑοβ δηά 
αἀραϊηϑὶ ἴῃ σοππεοίίοη. 
4 Ὁ, τείεστίην ἴ0 Ἴ", 15 δίγηηγρε, [που] " 15 πῶβα, ἴῃ οπς οἰδεῖ ρίαςο (Ἰὔχ. 17,.12); 
ν6 “που ἢ μνο ]γ τολα 112. 
41 ποῦ, ποὶ 50 μόρα ἃ5 ΠΡ, ἂ5 ἴῃ 27,16- 20. ᾿11ὸ τηδιογίαὶ! οὐ Μ ον ομς ννεῖί65 

15 ἱπιγτοἀυςσεὰ Ὀγ δὲ ΟἿΪΥ ἴῃ 7εἰ.30,2; 36,2; 51, 6ο, απὰ ἴῃ (686 ρβ5δρῈβ 8150 ννὰ 
5ῃουϊὰ ντγίϊα ὃ». Βοίογε ἼδΟ τῆς υβιι] ργεροϑιιίοη ἰ 2, 45 ἰῃ Ἐζεῖς. 13,9. 

19 

35 

40 

3 (ἡ Δἴ ὯΝ πυρῃ ὋΝ ππ,, ὁ, οινπιοὰ ᾿γ ΟΟᾺΝ., Ρὰς βυρροτίεὰ Ὁγ ]6τ. τς, 16 Ἂς 

() 
9) 

(ΟἈΒΙΙ.1,1), οὐ νυ ]υΐοῖι 11 15. ρου] ρ5. δα ἐπ τ αϊίοη. ἃ τολαΐ ἐς οήψοι ἐλεθ γοσρένε, τυλαΐ 

ἧς τουγίέ εν», {η ἐλ κοὐ, ἃ ῬΡΑγΆρίιγαβα οἱ 4}. 
4 -ἰ πῖπ, 6, 5.714] τερειτοη ἔγοια ργεςσεάϊηρ νοῦβα. 
ὦ τᾶκε5 1203 (στόμα ΡογΠῶρ5 50 1)}4] ογγοῦ ἔον σῶμα) ἀπά ἽΨΌ κ5 ποπὶ. {πὰ τα 
νογθ5 85 Δ] ἀπ ΝΊ δ, ἃ μοορί 5οηβς, {Ππουρὶν τ Ϊγ μὑγοίογα!ς τὸ 4}. 
116 ἀρρδγϑηῖν Αγδιηναϊχίη 9 ἢ 5Βοι]ὶ ρτορ δῦ υς ροϊπιεα ὕϑ βῆ. 
Π5Ν), τοαυϊτεὰ ὈΥ ἴπε σοπποοιίοπ; 50 ὦ. ΤΊις π-- οἵ 4] ἰ5. εὐρποηῖς (οτεῖ: 

ὨΔΙΪΥ ΘΠΟΓΡΊΟ), ἃ5 ἴῃ Εχ.9, 18; Νυπηι. 32,42; [εἴ. 44,10; [0]031,22; {᾿ἸῸ δουςηίϑ 

50 



46 -αθοο»ος δ κεβίε φ0Φ»Ἐ;--- 3."5.- 15 

4 ἴῃ ἴῃε56 ρίαςσεϑ ΔΓῸ 50πΊ6 αἰδ)ιποῖιίνα 5οιις ςοπ)ιηςοῖϊνε. [Οὐ ει)». 5. 4::γ’. 
1,10. --- Ἰ", Η]] ᾿ 

(5) δἰ γον τἼ25,,. 6, ὕυῖ (ἀνογοά ὈΥ [Π6 5: πη] ν Ἔχργαββίοη ἰπ (π6 πεχὶ νεῦβε. [ἰ ἰ5 

᾿αγ Ϊγ Ἰηδογίοη ἔγοηι Τὖχ. 4,10, ται! ογ ᾿ς 5 ἃ (ΔΉ Π ΕΓ σΧργαββίοῃ. 

,1-- κι ΛΔ ὍΔ, ἂπ ἱπαρρτορτίηις οἷά ρῇοββ ([ουπὰ ἰπ δ) ν]ἰοῖ σοπιγαάϊεῖϊς. ς 
(6 νΠο]ς σοηίΐοχῖ; τ σουϊά ἴγε τειαἰηοεῖ ΟὨΪΥ ὮΥ ἰηβογίηρ ᾿γείοτο ᾿ἴ ὈΝ 32. 
Ἅν1 ΠῚ ὦ ᾿πϑοσῖ Ὁ αίοτγο δὉ. --- 21 "Ὁ ΣἼϑλ Ὁ ῬΌΡ, πιυρροτγίε ὕγ δ; ΟΟΕΝ., ΘΙΚΟΕᾺ,, 

ἃ5 Γαρο(ἰοη ἴγοηι ν. 6; 1ϊ 15, ποινενογ, ἃ παίυγαὶ ἀπά ργοόραῦΪν οὐ ρίηδὶ ταροιοῃ. 
(6) ὅ -τ οὐδὲ στιβαροὺς τῇ γλώσσῃ, 56επὶ5 ἰο ὃς ἀοιυθ]εῖ, 

1 -ἰ κῦ ἀἤοῦ Ὀκ, ψμϊςῖ γίο! 45 πὸ βαιἰϑἤισῖουν βθῆβα; ποίιοῦ (6 αὐνεῖβαῖνο (ὀμῷ 10 

ΠΟΥ ἴ᾿π βίγοπρ' δϑϑδενεγαῖννα τοπάδγίηρ ἰ5 πόσα ἴῃ ρἷαςα. Βοῖίοσ οὐ Ὁ, ν ἢ 558 
(ΘΜΕΝῸ); οὐ, ἢ ΟΚΛΊΖ, υυτῖϊα 35, ἀπά ἴακο ἴῃς οεἴαιισα δ5 Ἐχργοϑδίηρ ὕηγεα] σοπάϊ- 
ιἰοη; οηΪγ ἴῃς δἰαϊειποηι μογεΐργι ἠεσῤίες τοονἐἑ ἀκα» Ὀτιημ 5. οὐἱ {6 σοπιγαϑῖ οὗ 

ν. 7. ΠΣ ἀροίοϑιβ ἰοῦ ἰ5 υἱοῦ ἱπιγοκιςίοτγ 1; οί κι νπι, 7φσες, ς. τ. Ἐὸτ 
ἀείοπβε οὗ τοηάεγηρ ὀνέ ἴου Ὁ ὮΝ, 58ε6 ΗΖ. 1). Η. Μύῦμμκε (Π σεελο δέν, τς 

"». 30) τοπέοιβ 77.7 (οι ρ αι) Δα ποΐ τορι “ἦε 10 ἐἤτη, ἐλεν τυομα λσαν ἐλέό, 
ζ. ὁ. (τ γ ννοι]ὰ γεςεῖνα τ Ῥγορῖιεῖ δ5 ΠΠεπά, ᾿υϊ ἠοῖ ἃ5 αἰνίπα πηδοβθηροσ. Βυῖ 
τῆς ἰαχὶ ἄοεβ ποῖ εἰ ρἤαϑῖχα [ἢ  Ῥγοποιη, ΠΟΥ 15 [}|8 σοποσριίοη ἐουπα εἶπα- 
Ψ Ποτα ἴῃ ργορμαιῖς νυ τηρ5. [πὸ ταῦ “ογεσοίλ:; 56ς Ρ. 63, ]. 42. ---- "ΚΓ Η.} 

(8) 4] γιπ, Φ κατισχύσω, «ἀοριεὰ ὈΥ ΟΟΕΝ. 3. ᾶὰ5 νογῦβ (ογ οι αἰἰ)σοίϊνο5 οἵ 20 
ιἰὶϊς νοῦβα. 

(9) 41 ΠῚ ἜΠ),, δ. 1015 α παίωγαι σοι ρ] ΟΠ ΠΊΔΤΥ ἘΧργαβϑίοη, δηὰ 50 [ἈΓ βιιβρίεἰουβ; 
ἴσαις 11 15 ἴῃ ἘΖΟΚΙΟΙ 5 ΠΙΛΠΏΟΥ. 

(τι) 81 δ τπ,͵, δ. Οη ἀϊνίηα Ὡδιηο5 ἰη Εχοκίοὶ σεα ΓΟΕΝ., ᾿ ϑεεά. 172-5. ΤῊς ο]ιοῖςε 
οὗ ΠΑΠῚ65 ΔΌΡΟΩΙΒ ἴο Ὀὰ ἴῃ βΌΠΟΓΑΙ 50 ΔΙΌ ΥΑΓΥ παῖ 1 σοπῆῃα ΠΊγϑο]Γ ἰο ποῖϊης 25 
{πὸ ἀἸΠεγοηςο5 ᾿)εΐννεεδη 41 δηὰ ὅ. 

(12) ὈΥῚ3, επποηάαίϊοη, ἀἴοῖ 10,4, οὗ 5. 15. ΤυζΖζλττο απ ΗΖ. (ΟΟῈΝ.) ἔοσ (πα 
Ἱπηρρτγορτίαϊα 41 ἸῺ. [(αἰῖοσ πᾶν Ὁ. ΟΠ α] σοτυυρίίοη; ΜπΕΧ ΟΘΡῚ 9,75) δπὰ 
 (» 318) τοραγὰ ᾿ἴ ἃ5. Ἰ᾿ἰοπιοπὰ] σἤληα ἰὼ νοὶ ἀπ ὈΠυνΟΥ 
«Ὁπσορίοη οὐὁὨ ΠΙΝΗ, ὈΡΌ, ποςσου ηρ ἰο ΜΙΈΧ, Ἰγεὶπρ ΤἈΚΟΠ ἢ 5 τὸ τήν, πα 30 

εἰς νοῦς {Ππ|5 βοσΚ (0 δῶν {πῶ (οε μὲ οὔ Π1|5 οα Ποῖ. [δὶ 'ὮΠ 5. 854 
ἴῃ ᾿λα ἴλη. Πιοταῖσσα ποὶ ἕο εὐνήν, αι ἃ5 ἃ ραγαριγαβα ίογ σού (566. «““Δαῤό. 
13", πᾶ τἴὰς τοίεγεηςοβ ἰπ ΒΌΧΊ. 2.4χ.), ἀπά ϑιιςῖὶι ἃ ὑϑᾶρε ἰ5 ἱπυργοίσα]α ἴου 
ἘΖεΚΙε} 5 τπτὲ. Ὁ. Η. Μῦτκα (Ἐ ςεελ.- δέμά,, Ὁ. 16) πΚ5 ἀπῶὶ 4 5 συπίαϊποὰ 
ὉΥ (Π6 ΟΡ οἵ 15.6,3.4, ἀαηὰά τπαὶ Εχεκὶοὶ θεῖοιν ἰὰγ8 δίγοϑϑ γαίποῦ οὐ 92) [Ππδη 45 
οη ὨΝ. Βιυῖ {[Π1|5 ἄοα5 ποὶ τγοϊϊενα ἴῃς τεχὶ οὗ 115 αἰ που] 65, ΟΥ̓ ΤΕσΟΡΏΙΖΕ [ἰἸ6 Ὀδδτ- 
ἱπγ οἔτο,4 ου ἵἰ. 

(13) ὦ καὶ ἴδον φωνήν, ν]ιοῖο ἴδον 5661}}8 ἰο ὑς ἴον ἰδού (τ 1,25) νοι 15 Ἰνεῖς Ρο5- 
5:0 {6, ὈὺῸ ππΠΟΟ ΘΟ σβδγΥ. 

ὖὅ τοῦ σεισμοῦ, ἴοτ ΑἹ 9», ἃ νεῦγ ᾿πηργοῦ 4 0}]6 ταπάοτηρ. 40 
(14) 41 ΠΡΠῚ 5 [γοη οὐἱ ΟΥ̓ ΟΟΕΝ. 45 θείη πονΐιεγε εἶβε υϑεὰ οἵ ἴῃς ΠῚ; ἰΐ 15, 

Πονανοσ, ΠῸ 1685 βιπἰν ἰῇ ΝΌΟΣ, δηὰ οὐ 2,2; 11,1. 
δι ο,͵, ΟΝ, 15. ἱἹπαρργοργίδιε --- τῇς ᾿γορθιθὶ 15 πϑίί ον ὀλγ)67, ΠΟΥ σαοΐ, ΟὨΪΥ 
ΒΥολΓγ πόνο; ΠὺῈ ἼΘ᾽. ΠΡ} παι γα Π ν ᾿ς Ἰππογίοὶ Ογ ἃ 5.06. Μάμν σοί. 
Ππανο μετέωρος, ν] οἷν πΥ τοργοβαηΐ ἃ σοτγυρίίοι οὗὨ Ἴ (ΟἽ ἢ), Οὐ τὰν 6 Ἰηπουτ ἢ 45 
(τοι ποχί νοῖϑα. 

(9) [ἔτ 232} δὴ τὸ Αϑϑγγ. δὲ} αὐ ῥέος ἘπρΊ 5} ΓΓαηβίδιίοη οὐ δ᾿ ξοζίοί, Ρ.07, 1.44. --- Ὁ. Η.] 
Αϊ- ὈλΣΠ, σοτ)41 σοιηρίειπεηῖ; ΟΥ Ι 1. 

Αι δ, σοργίδι 5 οὐσοσ ἴον ὃὉ, ννῃϊοῖ 15 ΕΖο Κι ο} 5 ἀϑαρα; Κ᾽ ἐπί. 

Δ1- Όν ὈΝ20" ΠΣ ἼΦΝΙ, ἴῃ νης ἢ (ἢ 6 } 15 σοργίϑι 5 οὔσοσ, απὰ τὰ σεϑὶ ρ]οϑϑ οἢ 50 

Ἴ22. Οὐγὰ δἀδάς ἰο {πε σοηπίιπίοη Ὁγ νυτῖηρ 3:98) ἔογ ἼΦΕ", Τα Ν᾽ εγβίοπϑ (οἷον Αϊ 

(ὦ νηϊδυθα  πρ βονογαὶ τνογἄ5). [Τὰ 1 Βείογε ἼΩΝ 15 1Ἃἢς δῆαιν οχρ  επιίνυμιν (“κα 

ἦν, τυὐεγὸ ἐθὸν τὐὸϑὸ σοί; σὲ ας πος οἡ 15..17,8; {π4...17, 45... ». 11] 



4,16---.4,4 --ἰϑόῶϑς ἐεβίεί 29.6)»»δ:»»- 47 

8 Γ ὈΌΨΌ, ἰιεγε βἰδίϊνε; 5εὲ6 ἀκ. ΚαυτΖθοηλό αὶ ς3,6; Ἐν. καὶ 1225; (Ἰογο 15 ΠΟ 
παοαά ἴο ροϊηϊ 85 οϊεὶ (αἴεγ Επσγ. 9,3. 4). 

((6) 81 νῆὴ; νυτῖτα ΠΛ, 45 πὶ ἰῃς Ῥγορῇεῖβ βθπεσαῖγ, δηὰ δνευγνῆογε εἶδα ἴῃ Ἐζεκ., 
26,1; 29,17 4“ αἱ.; ἴπεὲ ΜΡῸΒ ἴῃ τς πλὶἀ]ὲ οὗ πὰ νοῦβα ρευπῶρβ ἰεὦ 4 βεογε ἴο 
᾿ᾶΆΚ6 ἃ πον ὈΘρΊΩπηρ ((ΟΕΝ.). ΟΚΆΑ͂ΤΖ, ἰακΚίηρ {Π|| 'Β ἃ5 ς'ὶρῃ οὔ ἰδοιπα, ννοιϊὰ καὶ 
ΒΌΡΡΙΥ ὈΊΣΡ5 ὩΌΜΝ; υῖ (158 56 61:5 δ ρτγοῦ Δ Ὀ]6. 

(18) 41 πιϑῃ, ἴογ νης ὦ (θανατωθήσῃ) 566π5 ἴο ἕδνα πδά ΠΟΊΠ, νυν] οί ἰ5 [πς Ἰερα] 
Ρίγαϑθςο, δηὲ σὴ τδ,13; ἴλς τὰ χορίνοῖ ΑΥ ᾿ᾶνο νατίος 15 Ρἢ ΓΑΒ ΘΟΪΟΥΥ. 
11. -ἰ ἸΛΠΙΠ πο, τἰαυτοϊορμοιις, ἀπε, ἔγουν σονηγίβου οὐ 33,8, ἰσοιῖογ οὐ πιο. 

ΟΟΆΝΝ. (αμαίηθε 6) νυγιο5. ἍΠῚ) δθλ, αἰὐαξ ἴα, ἡ ἀθ ο πο αὐοοδὲ ἐδ εἰϊπηέμο τοιαδὶ τὸ 

θυϊ {πὲ ροΐηϊ Ἰογα δηκὶ ἴῃ ς, 33 5 πη η 5} {ἰππ εἰἴεςι οἵἉ ι{Ππὸ ᾿γορῆιοι᾿ 5 νναγηίην. 
Βείοτε 431 νϑὴ (ἤτϑὶ οσσυτγγεης6) Ἰηβοτγὶ ἀγς]α. 
ἅἰ πρϑπ, Φὅ, ρεγδαρβ 5.γθ 8] ̓ηβεγίοη. --- 2 -Ὁ γι, 5ογῖθα] σοπιρ] πηθηῖ. 

(19) ΑΙ ΜῈΠ πυϑ, ὅ μὴππ »πΠ. Τα νοῖβα 5ῃου ἃ Ῥοτπαρ5 ὃὈ6 οπιοηάἀεά δίϊεσ 31,9; 
ἰς 5 ἴπ6 ἀρρβδδηςς οἵ μανηρ θδθη ὄχραηάεα ΌὉγ 5οῦῦ65. Τῆς »9Ὶ οἵ 41 5: οι ἃ τς 

ἴᾶνα [Πς ατιίςοϊςο, 
(2) 31 'ῬῚΣ 'ϑη ἢ, ΟΟΝΝ. 5 δοΐηρ' ππϑιρροτοα ΟΥ̓ {|τς ράγα ]ο  5ην; [ες [τ 5 ςη:8 

τ [0 θ6 ἴῃ Κεαρίηρ νἱ ἰῃς σοπίοχί. 
(21) ἴῃ 331 ῬΥῚΣ ἸΠΎΠΙΠ ΘΙ ΠΟΥ Ὁ ΟΥ̓ ΟΥῚῊΣ πιισῖ Ὀ6 οπιτεὰ (οἷ ν. 19). Τα ἰδἰῖοσ 56 6 Π15 

ἴο Ὀ6 ἃ ρίοϑβϑ, δηὰ ι᾿ὸ 1 σῃουϊά ὃὉὈς τεϊαϊπεὰ (αραδίηβι 6). 20 
Ἀϊ-Τ ΡΥ (δεσοηά οσουγγοηςθ),͵, ὅ, 5. ΠΡ8] σομρ  ἐπηοπῖ. 
ΑἹ ἼΠ|) 5 ΠῚ ΤῊ ΚΠ ΝὉ πὶ. ΤῊς γεϊδιίοη οἵ [ἢϊ5 νεγβε ἴο {{Ππθλ| γγεσδάϊηρ ἀεπιλληϑ 
εἰς βἰαιοπιοηὶ τἰὴῖ {τὸ τἰμ ἴσου πα, ἢΓ ΠΣ σἷη, 51.}}}} εἰς Οὐδ Ν, ΟΜΝ). ΚΝ 

ΓΛῸ ἸΏΒΌΠΞ ῸΠ δ.πι; οκ 33,13.18. ΟὍΝΝ. 5ιμμοβῖς {ἀπὰὶ ἀπ γεοδοηῖ ἰοχῖ ἰπ ἃ 
σοτγοσιίοη ἰοὸ ἀνοϊα {ΠἸ δἰατοηλοηῖ {Ππλϊ ἃ εἰμ] σοι π, (Ἰοὰμὶ] να , ανῖμ νι δ. 2 ς 

δηὰ ἀἰς6, ΤΠ τοδάϊην 15 οἷ(ὶ, δίῃ ρίναη Ὀγ ὅ. 
(22) 41.- ,, ὅ; ἃ τείδγεῃος ἴο {πὸ ρίας ἱπάϊςαιεὰ ἱπ ν. 15. ψοιυἹὰ ἤεγε Ὅς ἴοο τε- 

τηοῖα, 
(29) 51 νὸν), ἀπά ἰῃ πεχὶ ᾿ἴπε: ΝΥ; θαι ἴξ 15 ΤΉΝΗ νο υἱπὰβ. ἴα; {λα ἱπηρεγβοηδὶ 

ἰοσπὶ οὗ δ τλὰὺ Ὅς 5.0γῦ 4] σπδηρμα ἴο νοὶ δὴ ιἱπρἰεαϑαηὶ ΔΗ ΓΠΓΟρΟΙΠοΥρΡ ἶϑπι. 30 
Ἐδδά ΠΣ δηὰ ὙΈΛΌΝ. 633, ἴανε ρ455. (δέδονται, ἐἀτ24), νν]ἱϑοι πλαν |)6 ἔγες γοπεου- 
ἰηρ οὗ 4; (ΟΕΝ. 3)}}. 

(7) 31. »“π,, ὅ. 

4 (ἡ) ΟΟΚΝ. διγδηρεβ ἴῃς νεῖϑο5 οἵ ς. 4 ἴῃ {|| (ΟἸ]οννρ οτάεγ: 4. 5.6.{,7].8.9.12.13. 39 
14.15.1.2.3.10.11.16.17, ᾿ἸΔεληΐηρΡ ἴο βϑρώγαῖς δα γον {6 ἴνγο 5 γι} 0} 1. δοῖβ 

(16 5ίερε οὗ [6 εἰΐγ, δηὰ {ἰὸ "εδγίηρ οἵ {ΠπῸ πδίίομ᾽ 5 5ἰη): Ὀυΐϊ 1ἴ Ξε 65 ἴὸ "Ὲὲ 

(6 Ῥτορῃοῦ 5 ρυγροϑθα ἴο σοι πα (ΠἸ6 ἴννο. ἴῃ ΟΟἸΝ.᾿᾽ 5. ἀγγλημομδηὶ νν. 0.1} 
Γ6 ουὲ οἵ ρμίαςε, 5ἴηςεα {Ππ|| 7 ἀο ποῖ παζιγα!  Υ σοπηδοὶ (ποιπβοῖνοϑ νΠ ν. 3 ((Ππου}} 
ΠΟΥ τ ρ}ο νν εἰ} σἰαπαὶ Ὀείογε ν. 16), αηὴ ἴῃ ν. 4, ἢ νηοῦ πὰ Ὀερίηβ, [πὸ 40 
᾿πιγοάδυςίοτΥ ἽΝ 13 15 ψαϑηιϊηρ. 566 ποῖς οἡ ν. 12. 
[Ππ229 πιδδῃβ πεσε, οἵ σουγβο, α εἶων ἑαῤῥρί, τιοῖ 215 (ΑΝ) οἵὐ Ζιίςρείείοίσ (ΘΙ ΟΕΕΙΕῸ 

ἱπ ΚαυτΖθΟΗ); οὐ ΒΕΚΤΗΟΙΕΥ σα ἴρε. ἀπὰ 8ες Ἐπρ ϑἢ Γγαπϑίδιίοη οὗ σε ίφί, 
Ρ. 98, Ιϊ. 37 Η΄. - Ρ, Η]] 

21-Ὁ Ὀδσν" τ, ρίοβϑ ((πουρὴ Τουπα ἴῃ 411 Ν τβί οη 98). 45 
(2) [" 2 ὰ5 πο σοῃηδοίοη ἢ 9 ἀμμό; ἰῃς Πα γ]οπίδη ἰγαιϊτετπρ Ἔηρῖπα Ὠσα πὸ 

τΆΠι᾽’5 παδὲὶ πἰκα τπ6 Ἰἐοπιδη ἀγίσέες; 566 Ἐρ 5ἢ 1 Ἰδηβίιοη οἱ 2  δεζ οί, 1). 103, 

ϊ.6. ΤΠα δἴοι 86 6}}5 ἴὸ )ὰ 2 ταὶ Αϑϑγύ. ζωχᾶγις “ο ρ}}} οννῃ, ἀοπίγογ᾽ Ἰ ΝΠ, 
ΗΝΝ μςςῦ; σοπίγαβι ΜΝΙΘΘΝΙΝ 5 δ ῥίονιολ, Ρ. 500) οΥ 9 τ2Ὧγ ἢ. ξὸ Λβόγγ. ζᾷγμ 

ἍΜΑ ]Π}’ (ΠκΠ. ΠῊῪΝ 2400). --- Ρ», 111} ςο 
(3. ΒΑΚ ποῖδ5 [ἰαὶ ΠΠ)5Π (ἢ ἤπα] ΤΠ) οσοσιβ οἷν ἰόογα; (ἢ Π ἰ5 ποῖ οτἱμηδὶ. 
(4) 4 νὸν... ΟΦ; γεδά, νι! ΟΟΝΝ,, ὨΒΣ, ἀπ Ῥ, ἴθ δοσογάίδησα 1} 4αῃ.ς.Ο;; {ἰτα 

αἰπτυἀς ργαϑογ οι] Ὦγ 33: 5. ᾿ῃηροβϑιε. ΝΠ. (1 ΜΙΝ) τοδῆβ ΒΘ δηὰ 
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4 ὃ», πιακίηρ ΉΝΗ ἰὰγ τὸ Ἰοδὰ ; (Π]5 τοίπονοβ τ ΟἠΠ ποι ΠΥ οὗ ροκίυγο, θὰς τῃς 
βιισροβίίοη οἵ ἴῃς ςοπίοχι 5 Ὀείζοτ. 

(5) ἢ πὶ οὖν; τοδὶ, νι} Ο, ΠΝῸ (50 αἱ] γεύοηὶ οτς5). ΤΊ τοσϊηρ οὗ 41 ἄσοϑα 
πον {{ὸ ἀοσίγα (ρτο  Υ ἃ ἰοποϊρ οὗἉὨ {ἰἰὰ 5ε]νθο9) ἰο ακα {πὸ τνὸ ἴογπ8. οἵ 

Ρυη 5! νοΐ ταρτγοβοηῖ (ἴνὰ ἀγα πον! αἰοςΐς ἴῃ Ἰνγρι (390 -Ε 405-420). 11ὸ πσπν- ὁ 
ΘΓ 100 ρίνοβ ἃ μοβϑί ̓ς ΟΠ γο ΠΟΙ ΟΥΥ ; τς δογ. αὶ φμοὸ 5 (ἴα σαρίυτα οὗ ϑαπηδγία, 
}.Ο. 7322, πεῖ αἰἰς ἀφγην. σι σμελη 1}.Ος 597 (40 γολῖβ ἴγοι 597), ψν ΟἾΔ γψίνας τός 
γεαῖϑ ον {{π σαρι νιν οἱ ἰσγαοὶ; 300 ἰ5 [ἰδίου σαν ἐπ ροδβϑυϊς, απ {Πὰ Ργορ)εῖ 
[85 8δῃ δοίιιαἱὶ σὨγοποϊΪΟΥΎ ἢ νη. [π ν. 4 Οὅ (οχεερὶ ἃ ίδενν (γϑῖνθ5) [45 150 
αἴοσ ὈΘΠ, ργόθαῦ {πὸ αὐαϊοη οὗ ἃ Ο σοῦ ε; (ἢ6 πυΠΊοΓ 15 οὐϊαϊηθε ἃ Ὀγ 50}0- 1Ὸ 

ἰγασύηρ 40 γορ 190, ν νος} ἰατῖον ἰ5 οἰ τὸ ἱπεϊπἀδ {Π6 σαριϊνην οἵἁὨ [υἀ δ]. 
(6) 1] - μῦν, , δ΄λν3, 5.γῖρα] σοιῃρ[ εηλεηΐ. 
(7) Οιηλις υγΥ ΟΟΆΝ. 458 μγοϑεπιϊημ ἃ Πἢγϑίσα! ν ἐροβϑεῦϊα ποιϊίοπ (ν. 8); αι {Π||5 ᾿5 

5ΟΊΓΟΟΪΥ ἃ ΕἸΠΙουΠγ, βίπος ἰὶ 15. ποϊ μευ 16 αἰνλξ τς ἀσῖς Οὔ Πς νί πίοι 'νογα τοδ]- 
'γ ρετίογπις ἃ Ὁγ τὸ ᾿τορ]νεῖ, ΠΟΥ 15 1ἴ οἰδαγ {Π|͵|Ὶ {Ππ6 ροπίιγα νν8 προ πβι 6. 15 
411 ποιπ; δ᾽ στερεύσεις, -ὦ ῬΡΊΠΗ, ἀπε 50 45; 23. εὐἰεηπομ (στο  9..);}; ΣΘΕ α- ἈΪ. 
Τοῖς ψογὰ, (ποισὶι δοιννον]δὶ βίγαημα, ἰ5. Ἰητ0} 0 }}016. 

(8) Αἰ ὙΠΟΥΘ ἰ5 οδηροὰ πππαοαββα τ ν ὈΥ ΟΟΕΝ. ἴο ΤῚΣ ὉΡ Ἴ257 ; ἃ νδτηϊδιΐίοπ [πὶ 
τῃς ρΠγαβεοίορυ οἵ ν. 6 15 ποῖ υπηδίιυγαὶ. 

(9) ΑΗ ἘΠ 15 ΠαγαΪν οτρίηδὶ (566 45,13); τοδὰ ὉΠ. 20 

“Ὦ ΠΙΚΌ σῦν; τοδα, ἢ Φ, ΠΝΌ, ἃ 5 ἴῃ ν. 5. 
(19) 41 φϑϑ ἢ Ἴσδ, βογῖ αὶ Ἔχραπβίοη; τελά, υῖεἰ ὅ, ὅ9Ἀη. 
(12) 41 πρόϑκη; ΠΡ 5. (πὸ ἀρργορτίαις νοτῖν, ἃ58 ἷἰπ ν. 15. (Ππουρῖι 3 5 Ροβϑβί]ε). 

Κεδά ΠΣΎΨῬΗ. --- Αἱ πὶ, ὅ (ἐχεθρῖ Η- 62) 5333; ἀπιϊεϊ ραιίοη ἔογ εἰ ρ ἢ 8515. 
4 ΤΕΣ, δσοογάϊην ἴο απ πα, ϑ,εελ». 4το, ἱπϊοηιομ αὶ βϑοβοηϊηρ οὗ ἰἰϊὸ οὈ͵)δς[οη- 25 

Δ). ΠΝῪ, 

(1) 3, ραββίπρ ονοὺ ν. 11, τείογβ ἴο ν. το; ζάοι σλαδέ εαδ (τολα γεῤαγε) {, (ἰναὶ 15, (ἢ ς 
[οοὐ οἵ ν. το. πο τοίογοησς ἴο ννδΐοσ ἰπ ν, 16 πιᾶκος ᾿ς πργοιαῦ ας τπδὶ ν. 11 15 
ΜΠ Ὰ} πκογίοιν; ἃ ἰν οι ον τὸ ἱπνογί, λνΠ ΠῚ ΑΘ "Ὁ, αἰὐς γον οὗ νν. 11.12. ΕῸΓ 

ΟΘΕΈΝ 1 κ ἰγοαίσηι οἵ {ἰἰ ράβδαμο δὸς πὸϊς Οη ν. 1. 30 
(12) ὦ καὶ ἐρεῖς τάδε λέγει Κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ οὕτως φάγονται οἱ υἱοὶ τοῦ 

Ισραηλ ἀκάθαρτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν, (τὸ Ξεςσομπε [α}Γ οἵὁὨ ννἱν εἶν 5. ϑν ᾽εν {᾿Ἰὰη Ϊ, 

(που Ρ} ποῖ τπετοίοτο ΠΘΟσβϑασν οτἰρίηδὶ. Τῆα ΠῚ ἼΩΝ" οἵἉ 41 Πα5 115 Ὀγυβαιι- 
Π655 ἴῃ [5 ίανογ, απὰ (ποτα ἰ5 ΠῸ πρρηγοηῖ γοᾶβοῃ ἔογ {Ππὸ δε σν ΣΝ οἵ ὅ. Τα 
πὴ, ον νοῦ, ἷἰ5 θοιίοτ οπ τε, ἰπ ἀοσογίκῃςσα νυ} ν. 16, 89 41.29.27}. 35 

(14) 6 Κύριε θεὲ Ισραηλ; 411 ΠΣ ν) 18. 

6 -ἰ ἐν ἀκαθαρσίᾳ τες ΠΕΦΘΌ, 5ογ] αὶ σοι ρ]οπνεηί. 
(15) ΚοΙΜν ΟΣ; τελὰ Οὐγὰ ΨῸΣ ᾽5. {Ππ|ὸ σομηηγοποῦ δι υβίσδηνε ἔοτιμ, (που ρ ΚΑΙ Ὁ 

5 ΔΙΙΟνν0]6. ΤῈ ννογὶ οσοιγβ ΟὨΪΥ ἰιοτα ἴθ ΟἽ᾽, δηὰ '᾿ 5 ἱπῃηροϑβϑϑια ἴο 5ΆγῪ 
δὶ τνὴ5 (ππῸ ρῥτγομυποϊδιίοῃ ἴῃ Εχακίο 5. (6. 40 

ς (1) ὦ ὑπὲρ ξυρόν, -- Ἵ»Π «ἡαγῥεν ἐἤανι αὶ δαγδεγ᾽ ς γαξον, λτὶ αἰἰγαςιίνε τεδάϊηρ, ΠΟ, 

Ἰονανεσ, νοῦ τοᾳυΐγα {ἰἰὸ ομἰϑδίοη οὐ 9 ΠΡ (50 δείυδιν 3). Τῆς ἰη- 
βογίίοη οὔ 5 είοτε Ἵν» (3Θ3), ποιῆι Ροτπ) 55:16, 15 ποῖ Πδοοβϑδ (566 4,12, 

αὶ ἡ ὑμκο Κλυνχβοπῆθ, ᾿ς ετ8,ν). 45 
δ Ὀ"35), Ομ ΑΥ2 ὈΜ5). 

(5) ΔΙ Ἴκ5, ὅ ἐν πυρί. ,νὸ 5ουϊὶ οχροςι δ, Π αἰνὰ μοπϑι ἢ γ οὐὨ ἫΝ το 7, 5 5"οννῃ 

ὈΥ 15. 47,14, ἀπά ὕγ [5. 31,9 (τὰ ἴαχε Ὀς ςσοτγοςίλ). 

Ὁ πιδκεϑ ίοιιγ εἰἰν᾽ϑοπ5 ὮΥ γορεπιὶηρ {ἰἸὸ ἢγϑί οἔ 43. 
41-}- Ἐπρῦ, βιιρεγῆινοιυσ, 5βεγῖ 4] δά ἀϊτοη ((ΟΕΝ.); ργεῆχ {ἰτς Ὁ τὸ ἴΠ| ἐοΠ οννίηρ ννογά. 5οὸ 
“1 ὈπΠΙ ΡΟΝ Δ ἼΠῚ, ρ]ο55, αἴϊεγ ν. 12, πογα δηῃ ἱπίεγγυρίίοη οἵ ἴῃς ἀςβοτιριίοη. 

(4) Δ1-- δὰ ΜΥΣ ΘΌ, μίοβϑ, (π᾿ οὐ δϑοίοη οἵ ν ἢ οἢ 15 Πεσαβδαγυ ἰζ τς πεχίο ] ον 

σογγοςτίοι "6. πεορμίς. 
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6 -. καὶ ἐρεῖς, τι ΠἽἼΒΝ), Ὀείοτο " Ν ὕ5 Ν᾽, νυ7ῃϊο]ι 15 του γοα Ὀ. {ἰἰὰ ἰπιτοάιιοίοῦν 
[ογτυΐα οὗ ν. 5, δοοογάϊηρν ἴο ἘζΖοῖκΙ6}᾿ 5 οοπϑίδηϊς ὑβδαρὰ αἴ (πὰς Ὀαρὶπηίηρ οἵ δῃ 
ἐχμοσγίδιίου (ω 6,3;13,2.3.18;14,4;16,3; 17,3, 20.3.27, αἰ}. ΤΊια 59 15 βιιβρ οἴου, 

ποῖ οσουχτίηρ αἰδανῃοσγα; ΡΟ ΆΡ5 5008] ᾿ΠΘΟΓΠΟΏ ἴο 5δοιγα δοσογάδησε ᾿1}} 
τς ΒΝ ΝΉΠ Ὁ. 5 

(5) 31 “Ἴπ,, δ. 
(6) Το ΠΊΣῚΝ ῥγοῆχ {{|ὶ αὐίίοϊος 85 Ἰὴ Κ. Ο ἐρεῖς --οἼΘΚΏ, ον ἽΒΏ. 

"1 πΡϑ, ΟΟᾺΝ. ἃ5 ρίοβϑ, ρουμαρβ ἰηἰγοάυςοά το ἐχρίαίη Ἰονν [5γαοὶ οου]ὰ ὃς 
τῶοσγε ἀϊφουεάϊεης ἴλη {πὸ πδιϊίους ψο πδά ποῖ [πὸ [νν. [{ 15 ἰουπά ἴῃ (6 
αἰ., τῇ ἀνόμῳ, Ἡ-Ρ 22 α΄. εἰς ἀνομίαν), ἀπὰ ἰπ 411} οἵδε Νετβίοπβ, ἰ5 ποῖ ψιπουΐ τὸ 

ἴοσγοβ, δηἃ ἸΔΔῪ ὕς τείαϊποα ἴῃ βρίῖε οἵ (ἢ Ὀγεαῖκ οὗ ϑυπιηθυῦν νηϊοἢ 1 ῥζο- 

ἄμυςα5. 
(7) 31: “π,͵, 6. 

Γ Ὀ3207 γι. 145 0 βδθῆβς, βδίποβ ἃ νοῦ ἸΌΠ, ἱ{1ἰ εχίϑίς, σου] ΟἿΪγ πλθδῃ 20 δέ 
πρημίμοισ. ΒΟΤΤΟΗΚΕ 5 εἰπεπάδίοη Π ΡΠ, ΗΠ Ἰηΐ. οὐὁἁ ΠῚ ((ΟἹ]ον εα ὈΥ ΟΟΕΝ., 

ΑΥΙΏΒΟΝ, ΟἈΕ 1, ΘΊΙΌΕΕ., ΒΕΝΤΗΟΤΊ; ἀπε 50 ἀρραγσηιγ κυδ55: ἐγο σὶρ) 5 

ΘΟΑΞΥ δης ϑιυϊαῦ]ς. 8. πγΆ κα 5 [ἴ ἔγοι ΠΠ3Ό, Ἰνογα τπηϑυϊία ο. ὦ ἡ ἀφορμὴ ὑμῶν γομγ 

οεκασίοϑ (οἵ 510); ἰδ ἰα ποῖ οἴθασγ νηὶ Ηοδῦγον ννογὰ 1118 σαργεβοηΐβ; (οσ ἃ 5ι- 

σεβιίίοη 566 ΟΟΆΝΙΠ,.. ΟΚΑΊΖ ΡΦΖ ὨΞ ὉΠ. 
11-Ὁ κοὐ, (ς ργαβυπαῦ]α βθηβα Ὀεΐηρ ἰπαϊ 5σγαοὶ δὰ ἢοΐ ὄἄνεὴ ἄοπο δοςογάϊηρ ἴοὸ 20 
{πὸ [υ5ῖ Ιὰνν5 οὗ [ΠῈῸ πδίίοηϑβ. Ὑεῖ, δίϊου σὰ, 12 ((πουρὶι [Ὠ]15 15 Ἰδοκίηρ ἴῃ 6) 11 566 Π|5 
Ὀείτογ, ἢ 35, Ἀκύ55, ΕὙΑΙΌ, ΘΜΕΝΌ, ἴο οπιϊ (6 περαῖνα; ἴ[Π6 δηι } Π6515 15 

᾿ θεΐναοη [Π6 ροοά αν οὗ Ην δηὰ πὰ ον} ργαςιῖςοβ οὗ ἴπ 6 ῃἠδιοῃβ. 
(8 ΑἹ τα, δν. 

ἈΪ Ν Ὁ),, Φὅ. ΤΊιε ὯΔ ἱπιρ 165 ἃ σοπίγηβί, ἃ5 ἴῃ [δϑγ. 7,11: 7, ἐρο, (558 γοῦν ἀοἰηρβ, 25 

δηα) σνε αραΐ»δέ γοιε. 
(9) 841 γ»"; δάνμτν κατά, ννῆϊς ἢ ΟΟΆΝΙΠΙ, (οἸον 5; Η-Ρ 23 αὐ. διά. 

(11) 41 ἴα, , 6. 
1 ΤῊΡΨ 555,, Ο. Τῆς Πεαρὶπρ ὑΡ οἵἉ 5ΞΥ ΠΟΙ ΥΠΊ5 15 σπαγδοίετιϑις οἵ ΕΖζεκίεὶ, Ὀυϊ 
(ῃς ΡΪ]υβ πᾶν δῖε Ὀς ἀπε ἴο ἃ 9ςτῖρα. 10 
ΡΝ γιεἸ]ᾶς πὸ ϑαιἰἰϑίδοίϊουυ 5εῆβε; τὐή ήγατν (Ὧν ἐγε) αἴϊεγ [ο] 36,7 ((5., 
Κκυβ5, ΟΒεια, ΚΝΜῈ) 5 αραΐϊπϑι {πὸ σοηϊοχί, ἴῃ νυ] οὶν εἶν ρμοΐπς ἰ5 {παι ἢἶβ ογα 

15 ποῖ νι Ππάγαννη; εἰ νεζμςα, ἰα δε ον (ἴῃς ροορ]Θ), δον Ὀδις. 4,2 (ἈΝ, ΠΑνκε- 
ΝΙΟΚ), ἰ5 ἴοο ἔδο]α ἔν εἶνα ἰοπα οὗ {Ππὸ γήβδδαμο. 1116 Νουϑίοπ5. ἶθο τὰ τηδδιἰ5- 
[λεΐοτγ: Κ᾽ ((Ο]οννεὰ υγ 3) κἀγὼ ἀπώσομαί σε, ἔτοπι 9.2) οΥἦ ὈΝΌ, 5 ρΡ γίηρ {πὸ 4ς 
οΟὈ]εςῖ, ἃ βἰπρῖα ἀπεὶ αἰἰγςίῖνο τοδαϊηρ, υϊ ποῖ πῃ δοςογά νὴ (6 ἀϑδᾶμα οὗ 

ἘΖΟΚΙΘΙ, ἢ Πανοῦ δι ρίογβ [Π|5 ἔοσγπὶ οἵ ἰπγεαῖ: 3. ορη  μρα":, ΥΡ, οὐ ροΓΠΔΡ5, 

ἃ5 ἃ (00) πᾶ 5σοιῆς Μ99, »ὴ} ἐμ} οὔ, 5ι να ν ἱπαρργορείαις, Ἐν,., (ΟἹ ον πη ν 
24,14, οἰμθηἊβ ἴο »ῈΡΝ Ὁ 7], τοἱνῇ ηοΐ ογόεα», μὸ ὀακᾷ, εἰν οἷν 5 ἀρρυτγορτίαιϊς δηά 

αἰϊγασίίνα; 1 ἀἰἰς ἱπδογίίοη οὐ {᾿ἰὸ πομπινα ἰ5 ΦἰΠιοιι, (1 αἸῸ ποιδς Ποῦ 5. 0 
βοιμῃονμαὶ ΠἸΠΠ ογοηι οι {Ππ|| οἵ 24,14 ἴθ ννἱνο}ν ΠΠΝῚ᾿ 5. τοδοϊθ αοΐ ἰὼ τορος 

τοι Ηἰβ {ποδὶ ἰ5 δῃ)ρ]1Δ5]ζε ; ΗΙ ΓΖ. ΝΙ. οἵ »ὴ 7 «οἱ ρένε »νιγεοίγ 5,6 γεΐ, 
δίεσ Ῥγον. 29,18, ἃ ἀουθιᾷι! ἐχργαββϑίοη, υ56ὰ πῃ Ῥγον. ἰῇ "δὰ βεῆβε; ΟΟΕΝ. ΤΩΝ 

7 εὐὴὐ ὀεείζ), νεγεεύς ορ δῦ ἐλ “εία, μι] ἢ μῖνεϑ ἴῃ 1561 ἃ σοοα 5Ξεπβα, θα 15 ἴοο 
ΤΑΙ ἴαγγ, δηα οα5 ποῖ δι {1 [Ο]]οννὶηρ οἰδιιϑα; ἃ ϑἐπαϊϊαῦ οὐ) οἴΟἢ ΔΡΡ] 165 ἴο 45 

ῬῈῸ 7 τοῦδέ εἰγίξε (19), ὑυγτοροϑοὰ Ὁ. ΘΙΚΟΡΕΙΕῸ (ἢ ΚαυτΖβοη β ΑΤ); ΠΑΝ ΌΒΟΝ 5 
Ὁ» (ν. 8; 21,8) 5 δσΥΆΡΙΟΔΠΥ δασυ, ἰδαϊ ἔγοην {Π| σοπηδοίίοῃ να οχμοςὶ ἃ νοῦ) 

᾿εγα. Ἐσοῖη [16 ἰογπλῖα ἴῃ 8, 18 (4150 τείειγεὰ ἴοὸ ὉγῪ αν.) νὰ ρεῖ ΠΌΠ3 ΠΌΡΕ, 
ΜΠ ΟἾ 56 6 Π|5 [γεϑῖ ἴ0 τηοεῖ {Π|| σοπάϊιϊοηβ, ἰῃ 5016 οὔ [15 Ισηρτὶ; {{{πΠΌΠἅᾺ πιοα (4]]6ὴ 
οι, ΠΥ͂Ρ πρὶ οαϑν πᾶνε όδη σογγιρίος ἰηῖο ΡΝ. 50 
Οἡ ὯΣ (ἰνῖςθ) ἴῃ τἢ]5 νεῦβδε 566 ποίε οῇ ν. 8. 

(12) 21 Ἰλ18" (ὅ ἀναλωθήσεται, πενεῖ εἰδεννῆίογε ἔοσ Π12), ἃ ἀοιλίμι! ἀειαὶ! ((ΟΕΒΝ.). 

(13) 41 ΠΊΠΣΣῚ, ΟΠ), ΘΟ, (πῸ Ρ]υ5 οΥ πηΐῃι5 οὗ ἃ βου. 
Ἑεεῖὶς. 7 

5 



ζο -ηθθ. ἐχεβίε 49.»»8:»-- ς.14-6.8 

5 4 Ῥ»Ὸ 15 δοιημεν δὶ ἰσεϊϊετ, ἴῃ (5 σοηποοίίοη, 1π8η ὅ ἐπιγνώσῃ; (ἰς δἀάγο55 ἴῃ 

2 ρεῖ5. ὑερίῃϑ ἴῃ ἴ1|ὲ ἢσχὶ νεῦϑ6. 
(14) 41 πργπϑν,, δ, ν ες ἕοσ {πα Ὁ οἵἉ 411 παὰ Ὑ2)3.. Ηετγε δγὲ ἵνο ἀϊβεγεηι τοχίβ, 

εαςὶι οἵ ν] ἢ 15 ροϑϑιῦ]ς, Ὀὰϊ τῆς θυγατέρας οἵ ὦ ἰϊλ5 ποῖ {ἰπῸ 54π|6 )ι5ι|ΠςΔύοηῃ 

Ἰαῖα 8 ἴῃ 1ό,ςς. "ΠῚ την ὕε τερεϊτίοη οὗ ργεοθαϊηρ ννοσά, οἵ ἰπβεσίίοη ἔγοπὶ 
ν. 1ς. 

(15) 41 ΠΡ, 50 Ὑ10 8] εσγοσ ἔοσ ΠΔΠ (6). 
Οἵ τῃ6 ἔουγ ἱπιτα] ἰοτπη5 οὗ 4 ΟἹἿΥ ἴννο ἃῖὸ ρίνοη ὈΥ ὦ, στενακτὴ καὶ δηλαιστή 

(νΐο ἔνο ἃ οπμιϊοὰ ἰ6 ἀουδιῖ}); ἀπά ΟΟΒΝ. δοςογάϊηρὶυ δπιεπᾶὰς ἴοὸ πο 
ΠΩΨΌ,, αἴϊεγ 6,14. ἴπ νιον οὗ ἴῃς ἱπιραϑϑίοημθα οπαγαςῖοσ οὗ ἴΠ6 ἀϊδοουγθε (ἢ ς 
δὈτἀρπιεπὶ οἵ Ά ἰ5 δἱ ἰοαϑὶ ἀουδίξι! ; [6 ἼὉἸΘ ταῖρι 6 σπδηρεοά ἴο ΠῸΨ 50 85 
ἴο ρεῖ ἃ σοιῃπιοη ρἤϊγαβα, ἰυΐϊ {Π6 δἰγπηροπαβς οὐ Ὁ ἰ5 ἴῃ 115 ίανοσυ. Οὐ ὕαῦι, ΕΟΒΕΝ, 
οὐἹή. δον ας, Ὁ. 11, δἼοὸ Δ Κο65 Γ (ὦ ΥἹ3) 15 τὸ οὐγοεΐ ο7Γ αὐδοννοηορ, ἃ 50 ῆ56 ἴτοῖα 
ἀρργορηαῖς, ας Πα Ϊγ ἀςιποηβίγαε; 'Ὁ “-α δοσφον,͵ τναγπέησ. Τῆς ταν οἱ ἢ 
ἷ'5 ίγες γοπάετγίπυ. 

Ιη " τα 5ῆπὶ6 αυσδιίομ αγίϑοϑ ἃ5 ἴο ΠῸΠ ὨΊΠΞΠ3), , δ. νῆῆῖοεῖι παν ὕες ἀουθι!!}γ 

τειαϊηςά. 
41. - ἸΛΛΣῚ ΠΣ ΣΝ, Ἰπτογγιρινε ᾿πδεγίίοη, δου ν. 17. 

(16) 41 ἬΠ, ροὶπὶ ἫΠ, ἴο ἄρτος νν1{}} {Π|Ὸ {ΟΠ ον πἰδίεπιθηῖ. 
Ψ1-Ὸ ΡΠ, ἰπβουιοη τοι ποχὶ οἰαυϑθ. ΤΠῈ μόπογαὶ ἀσεςεϊαγαίίοη τυλδη 7 φοραὶ 

εὐ αγγοτσς ἰ5 ἢτϑι ᾿πδλάρ, δηά ι}}ὸ ραγίουϊατβ αγα ἴση σίνεοη. 
ἣϊ Ὀνπ,, 6. 
41 ὈΠ3; {Π᾿π:΄ σοῃηεοίΐοῃ τοαυΐγοβ {Π|π σεσοπά ρΡείϑοῃ. 
41 -Ὁ ὈΞηπψ 0 ὈπῚΝ πα σα, Φὅ, ἀουῦ]εὶ οἵ ρτεσςαϊημ οἴδυα. 
ΑΪ ὈΣὉΡ ῸΝ 3}»}ν,,. ὅδ, ἃ ρᾶγα!]εὶ εἰδυβε ἴο (ῃς (οἸ!οννίπρ, Ὀν ποῖ βυρετγήμοιι. 

(17) 41- ὁ ἈΚ, ἸπιἜγγυρίίνα τεροιοη, του ργοςς αἰ πρ νεῖβα. 

6 (1) ΜΠ {ἰν}5 σΠπαρίον οὔ [,ον. 26,2-5- 40; {π᾿ γοβ οι πα ο5 ᾿οίνοση {Π6 ἀνο ΠΑσΒΆμ 68 
ἍΟ 50 ΠΙΠΠΟΓΟΙΣ ΠΝ (0 δι σμοβὶ αν (ἰἸῸγ Ἰνοϊοπ, τὸ αἰτς βαιθο ρμοτι οί, 

20 

29 

(5) 4 Ὀπδκ, ἐνεῖῖς ὈΠΌΡ, ἴῃ ποσοτγίίλπος νἱΠ Ἐχοκῖ 5 παρα ἀ[οῦ 335, πη ν|1 ὅ᾽ 30 

ἐπ᾽ αὐτά. 
(3). Δ »Ὲ (ό.),, Φ. 

ΚΙ ΝΡ ΠΝ) (ἀείεςσιϊνα ίοτ ΊΜ2), ΟἿὟτὰ ΝᾺ) (οὐ ὈΣῸΡ 1. 1ο,4); Ὀειίογ ΠΊΜΝ), ἃ5 
ἴῃ 35,8. 
Ἀϊ ΑΝ; δ᾽ 3 5ίηγρ. πιϊ. ρᾶ55., -- Ηε)}"). 3 μίυτ,, 45 {πῸ ποχί ἴννο νεγθϑ5. 

(4) 3 39), 6, ροτίαρ5 ἴγοπὶ βου θα] ονοτγϑίσ]ν; ᾿ἴ 15 Δρριορτίπίς ἰο Ὀ92ΦΠ. 

(6) 41 .- ὉΠ ν0) 50 ὉΝΉ᾽ 22 ΓῺ ΠΕ ἌΣ), , δ, 5.η)0α] τεραειἴοιν οἵὁὨ ὑγοσςπρ οἴλυβε; 

ΖΓ 1.εν. 26,30. 
(6) 1"ογ ΑΗ ΠΣ ἽΠΕ ὈΣΨΙ ΟΟΕΝ. ἡ Π65 ΠΟΤῚ ὈΝΊΡ, ἴῃ ογάεγ ἰο ρμεῖ ἃ ᾿ἰϊογαὶ ἀ65ογρ- 

ιἰἰοη οἵ ἴπῸ ἀεϑοϊδιίοη οἵ (πε ἰαπεῖ; Ὀὰϊ {Π6 ΠΙΌΣ ΕΓα α͵50 ἢ (6 ὉΠ», 15.9,12; 

ΩΓ Ἐποκ. 16,24. 
Δ ἸΌΣΚΝ ἀπὸ 39), 6, (νἹιὶς! ΟΟἿΝ. (ΟΠΠ0.}5), Ροτ]α}}5 5ον )α] οχραπβίοη. ΕῸΓ 
ἸΌΝ τολᾶ Ἰ8ῦ" (ΟΚΑΊΖ, ΘΙΚΟΕΕΙΕΌ), νἶϊ δ. ΕΓ Ἰ)2.) ΟΕΛΔῚΊΖ Ξρροϑβ(5 

1130. 

Ψ1 ὈΣΟΡΌ ἹΠῸ)), 66, ἀπὰ οπϑιιο ὈὉῪ ΟΟᾺΝ. [Ιἱ 5 ἃ ΡῬσορεῦ βεπεγαὶ Ὄβχργοϑββίοῃ, 
1 ΠΥ ᾿ανο (Π]|σ ἢ οὐ οὗ ὦ ᾽γ ον" οὐ ΟΝ, 

(7) Ά48| ὈΞΞ31Λ5; Ὀειίεγ 3.03 ((ΟΕΝ.), {1Ππὲ 5[πἴὰ {ἈΠ ἰπ τὰ τη! 5 οἵ {Ππ ἰ(οἷ5, 45 ἴῃ 
ν. 13. --- Αἴον ΠῚ ΟΕΔΊΖ δας ἸΛΔἽ. 

(8) 41 Ῥλιπι,, 6, γ᾽ εἰ 45. πο ροοά 5ςῆβξο, απ ὑγοακϑ {ΠπῸ6 σοπησειίοη. ΕῸΓ ’"ΠῚ Ενν. 
((οἱοννεδ Ὁγ 5ΘΜΕΝῸ) νυϊο5 ἸΣΣ, ν]ςἢν Πα αἴίας]ο5 ἴο ν. 7: γε σὐαδ ἔσαν 1λαζ 
7, ΤΩΡΗ͂, λανε οῤοζον. Τῆς τγαηϑιιϊοη 15 μοῦ! αρ5 Ὀε5ῖ πιδάς ((ΟῈΝ.) Ὀγ ΣΝ, ψ ΠΟ 
εἶ ρηι δας γ Πᾶνα (]Π]6 π΄ οὐ Οὐ π ἴο 15 βι πη Πτν ἴὸ {ἶτὺ ργαςσος ὶ πρ πυπν; δύ 

ἃ ἀπὐπο  ΠΟΙΠΟΥ νς ΒΒ ΘΠ νοὶ δ οἷ Ομ ΠῚ, ἀπ] γολι] (15 ἢν ν, 13) σηαΐ 

35 

40 

45 
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(9) 

(10) 

(1) 

(12) 

(1.3) 

6,9ς---7,7 --αϑὐῶνε τεβίεἴ ὁ66».8:»-- 51 

γὲ «ἡαϊ ἔσαν ἐλαί 7 ἂμὲ ΚΗ͂Ρ τὐήφιε ἐλογὸ σλαδέ δὲ ἅς, 8. τοιλμ5. ΜΠ, Δηα Οὐ 5 
ΛΔ. 

Ἅϊ ὈΣΏΤΗΣ; (6 5 15. σοῦ! ταϊϑινή θην. 
ϊ ὙΝ (ϑεςοηά οςσοσιγγαηοο),, Φ, 15 βου} ᾿πβαγίίοῃ, 
Αἴ ΛΘ 7 λασνό δεορι ὀγοξεη, 156. Ἰχαγα θη] η1 6} σ10]6 ; ὅ ὀμιύμοκα -Ξ 'γ5 95. Τῆς 

βϑἰπηρίοϑὶ επιοηάαιίοη ἰ5 παῖ οὗ ΝΈΠΙΉΗ. πῃ ΜΕΝ, Ἔγ)ι. ΟΟΕΝ. ἡὩ 3. 
ἰὴ σε, 6, Ἰηϑαγίίοη [οΓ᾽ Οἰδάγης 55, ἰδυ ἀπ ΘΟ βϑαγΥ ἀης σοηίγαγυ ἴὸ ΟΤ 

πδᾶρα; οί Τἴίοβ. 9,1 ἃς. 

"ἱ ον ὔκ ΡΠ ὅπ, 6, οὐ Ὀγ ΟΟΆΝ. “5. βου! ἀἸα ίοιν αἤογ 20...1; 1 15 

Ἰνοννόνου, ἴῃ 1ὐχοκίο 5. πιαπηοῦ, --- Ποίογα 559 ψνὸ δ ιοῦἝι, μοῦ», ἑπποῦς 
Νν. τὸ τοις ὴ ὅ: καὶ ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ Κύριος λελάληκα. 1ο μἱιι5 οἵ Αὲ 

ΠΊΔΥ )6 5ογ αὶ ἱπβουγίίου, τποι ἢ ἰτ 25 οσα ἠοῖ ἑογοοά; οἰ [6γ. 3ς, 17. 
Αἴ ΣΝ, Ο. -- 211 55; τοδα ὃν, σαν ὅ ἐπί; οἱ [ἐτ. 4,38. 
Ψ.--Ἐ Λν,, ὁ, 5κιρεγῆιουπ, Δηα σοπίγαγυ ἴο {116 σοηογα! σις οὗἁ σέαδ. εὐνσέγ. (ολ 
ΡΗΙΠΙ͂ΡΡΙ, 5,41. (ο»ε,7. ἐωε Η δὖγ., ῬΡ. 8 (). 3), αδονζρηαίο»ες ταὐογε; 35. σοηηδοί5 
ἴΠ6 ἴννο ἴθσιὴβ ὈΥ Ὁ; Τὸνν. τ Κα65 "Ἢ δ5 ἰὴ δῃροϑιίοη νἱτ ἽΠ; ΜΈΝ. τοϊαΐηθ ᾿ς ἃ5 
Δ41}., οὔπν 15. 28,1 (οη νψ]ῖςο οβ Ἰνν. 2809, "ΠΠΑΡΡΙ, ὄυε, εἷ4.)},) ΟΟᾺΝ., ΘΙΚΟΡΕ, ον 
4 σπ, δ. 

Βα ογάσγ οἵ 4 ἴῃ {ἰἰεὲ ἢγϑὶ ἵννο οἶδιιβθ5 οὗ ν. 12 ἰ5 ἱηνετίδα ἰη ὅ. 
2- πϑ)π,͵, ὅ,, Ε]ο585 ἴὸ 3), νυ ΠῚ ἢ ννα5. ΨΓΟΏΜΙ͂Υ Δ Κεη ἴο θῈ ἔτοπὶ Ἵ3) (Τ1112.). 

4 ὈΠΡῚῸ, 85 1 δἀείγεββ ἴο {πὸ εχίϊοϑ; θὰ (ἢ ταίδγαηςσς, ἃ5 ρρεδγβ ἴοιῃ ν. 12, 15 
ἴο τ ρεορῖς ἴῃ Τ6γιβαίεπι. Ἀοδὰ 93). ΘΟ ἢὰ5 βδοοηά ρούδοη (πγοιμίνοι {15 

νοῖβα ὀχοορῖ ἴῃ Ἰασί οἴλισο, Δ ὅδ, 5ογσἉ} οτίονῦ ἰὸν ὃν. 
Ηϊ ὈΣΉΠΠ ὙΣΝῚ 555 ἀπ6} ΠΡᾺΡ ΤῸΝ 59 πη, ὦ. ΟΟΝΝ. τοϊαίηβ {Ππο5ς, ἀπε γο δεῖς {ΠπῸ 
οἰἴνεγ ἴννο Ὁ] 1565 οὗ 31 Δ5. σοι} ἐχργοπδίθησ. ἀηκ {Πογοίογς μας αγ} μ] οσδ ον. 
1λῖ {πῸ ργοςξάιε οἵ ὅ ἰ5 "εβῖ ἀσοουηίος (Υ ὈΥ τοιαϊηίην 4}} οἵ 4, οὐ νοι, ννὲ 
λγ δίρροβα, τς ΠΕ γον ἰοχὶ οὐ ὦ λα Ἰ᾿οϑῖ τ ρατί, οὐ ν] ον (ἰὰ ὦ γι] αῖοῦ 
πη ἀογίοοϊ τὸ 5 ρ} γ ; {πῆ (πη 655 οὗ 2} 15 ποῖ υἱπηκπτυγα], 

(4) 21 ΠΡΟΣῚ 15. Ἰιαῖς ἱπαρρτγορτίαις; {Ἰππῦο 5 θὸ Κποόνῃ ρίαοςς 2 δέαλ ἀμϑνετίηρ ἰὸ 

(3) 

(5) 

(6 
σ) 

τὰ ψοορτγδρ)ιίςι! τοηιίγαηηοηῖβ οὗ [Ππ16 ράβϑαμα; [ἢ παῖιτγαὶ ομοηἀαιίοη 15 ΠΡΘ3Ἵ 

(.. Ὦ. ΜΙΟΙΠΔΙ1)15); πος [6γὶ 52,10, ἴῃ. νυ] 1 γυεϑϑμς ὁ [μι5. {ΠῚ ϑάιιις πὶ δινγ ἴῃ, 
ψ 16 31 15 σογεςῖ (ΟΜ Ν1.1.}. 
νη, ὖ 2. ρΡεῖβ. ρίιιγα. 

6 -ἰ εἰπόν Ῥείοτο ἼΔΕ" Π5, ἀτοςκ σοτηρίοιηοηι, οἰ 39,17 (5Μ.)); ἂν. ΗΙΈΖ., ΟΟΚΝ., 
ΘΊΚΟΡΕ, ἰηβαῦ ἽΝ; 39,17 5 ἽΟΝ ἰοῦ ΔΝ ἽΝ 79, ποῖ Ἰγείογε δι, 
Ἧ λγῖκ,, ὅ. 
Ιπϑογὶ 3, ν᾿} Φ, ον ἤγϑιὶ γΡ, νυ] οὶ ἴῃ 41 15 Ἰοῖς σιπροπέοι; ἐλ ν. 0. 

Ιπ νν. 3-9 ιπ6 ογάδ οἵ ὧν ἀϊοτγα όσα αἰαὶ οὐ 33}, [ἢ νϑῦβος δία Πρ’ ἐι5 (ΟΠ οννϑ: 

6 (3 ννογ5).7.8.9.3.4. κὶ (4 νου 15), (πᾶ 15, νν. 3-5. τς μι αἴτεον 6-9. Ἴτὸ ΠΥΡΙΔΝι- 
ιἰοη οὗ ι}ν}5 εἰϊνδύβιιγ ἀρροίο το ΤῈ αἰνὰ 4} 5βοσιίοη 2-0 σοηδίϑια οὔ ἵψὸ μαγι! 6} ρατίσ, 
2-4 ἀπά ς-ο, ἀπά ιἶἰἰὰ σοργίδι5. σαΥῪ Ἰηϊγοάιισεςῖ σοπίμιδίοα ὈΥ ηρ] ηρ (Ππ6 ἴννο. 

ὦ οτηῖῖ5 ρατίβ οἷ νν. ς.6; ἰΐ 15 ϑΠΡ]ΕΥ το οἵηϊξ 8,9, ν] οὶ. ργόϑθηὶ ἃ 5] 1} Εν 
Ἔχρδηδοά ίογῃι οἵ 3.4. γε τ οὐίδϊη ἃ ἀϊδιίηςὶ ίογηι οσ 5-7, πὰ τἰ6 βεοιίοη 2-13 

ἈΌΡΘΔΓ5 ἰοὸ σοηϑίδι οἱ ἔοιιγ 5ἰθλ αν ἀπ Πγγαπηθῖς. υἱἱογάησαδ, 2-4, ς-7, 10.11, 12.1.13. 
ΗΖ. 8665 ἱνὸ γεσθηϑίοηβ Ἰὴ 3-7 πη ὅ-1ῖ. ΟΟΚΝΝ. 3.4, ὅηι ἀγγαηρ65 {ἰδ τοϑῖ: 

6 (ραγῇ).7 (ραγι). 8.9. ς 6 (ραγ). το. 7 (ρετ).. 
41 Ὑπῦν; τεδὰ ΞΟ, 85 ἰῃ ν. 8 (5. (ΚΑΊ). 
ΣΝ, δ. 
Ψ1 ἈΠΕ, Ἱηδρρτγορηδίε; (ἢ ταπάδειηρ απ ευΐ, αὶ ρἶψμς συΐ 1ι5 βγπιμοι σα! δηὰ 
Ἰεχὶσορταρ ἡ Δ} Ὺ Ἰπαά πη :551016; τεδα, ν ἢ ϑἃ ((Δλ.», ἍΠ53), ΠῚ οὐ ΠΕ. 

Εοὸγ ἼΘΕ οἵ 4 τεδὰ Ὁ», δίτεγ ν. 2, ἀῃὰ 50 ΜΔ ἔοσ ΠΗ. 
Ψ.ι Ὑὐκ; τεαὰ 75}. 
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“1 Ὀσ ἼΠ δ ΠΤ ὈΡπ. Ἐδδά ὈΛΠΠ ὃν ΠΌΥΠΟ Ὁν, ΤΗΐβ τοδάϊηρ, τεαυϊγπρ ΟὨΪΥ 
ἃ 5||15σ πὶ σῆδηρε οἵ [ῃς Ἡεΐγτονν, ἀρστθος τ ἴῃς σοηίοχί απὰ ννἢ [Ππ6 ἴοπα οἵ ἔπ 6 
Ψ}10]6 ράβϑαμο. Τῇ οἶδιβα ννᾶϑ8 δαυῦγ σογτγυρίοα: ἽΠ 15 ποῖ ἃ Ης!. νογὰ, δπὰ "ἴ 
νς τεπα ΤῊΠΠ οὐομ ([5. 16,9. 10), ἴῃς τεϑιυ ηρ 5θπβα 15 πετα οὐκ οὗ ρίαςς. 6 οὐ 
μετὰ θορύβων οὐδὲ μετὰ ὠδίνων, ροτῖαρ5 -Ξ- ὈΥΥΤΤῚ ΠΣ Νδν ΠΟΊΤΘΣ κὸ (ΘΟΗΓΕΌΒΘΝΕΕ), ὅ 
σοττυρὶ δηὰ ᾿πδδηϊηρ᾽ε85 ογπι οἵ 4, 33. σίογίας (ἼΠ) "πορήζιμ. 8. οτηϊβ. ὅ ὙΌΣ 
ΔῊ ἐπε 276 σἰγορσλοὐαῖς ο7 “ἦς το σέης, νοῦς Ὑ5Ό ρογπλῃ5 γαργοβϑθηίβ (6 58 Π|6 
τνογὰ πη ἴῃς ἩΘῦγεν (5ες 33,27). Τίνας ψ]ιοΪς ραθϑαρα πιδὺ Ὅς ἱποοπιρίεϊς δηὰ 
σογτιθί; (ΟΥ̓ ΟΥΠΠΟΓ Ὠγοροόβαιίὶ γοιεηρ5 πος 1Π1Ζ. αηεἰ ΓΟΕΝ. 
Αἱ ΛΎΡΥΠ; ΟἸΔΤΖ ΠΊΡΒΠ. Ιο 
ΑἹ ̓  ὙΡΏΡΙΗ Ὁ5 ΠΝ ὙΡ ἜΠΣΝ Ἴ 3712 ΤΆΘΟΨΙ Ἴ2 ΘΝ 95) ἍὉ ΤΦΠ ΤΟΝ ΞῸΡΌ ΠῸΡ 
ΠΣ ΠΣ Ὁ 9 ὈΒΡΤῪ ἸΣΠῚ ἼΣΊΩΞ ὙΤΉΏΡΊΗΙ ΗΝ ἪΡ ὙΎΙ9) ΠΌΠΕΝ ἈΝῪ Ὁ ΘΊΠΙ δι). 
Οὐ {Πποσα νοῦβος (8.0) ἃς ἀοι οὶ οἵ 3.4. Τίνος παἀάιιίοησ, σοποϑιηρ οὐ Ἀπ} Γ 

ΟΣ ἶπ ἀαὦ ΧΡ ΓΟΒΒΙΟἢΚ, Τΐ μ}} σΆΒγ "6 ἦς ΠΥ 5οσὶ])ο 5. [ὦ {ἰτὰ ππρ)νοίγαϊ ας ΠΘΌ 
αἱ {ἰις εηᾷ (ὅ ὁ τύπτων) ἰπεδτα 15 ΡουΠ Δ 05 ἰἶἰς ἵγλος οὗ ἃ 5 οἵ ἃ “5, (δες ὃ6- 15 
εἰπηϊηρ οἵ ν. 5, ᾿γείοτε υἱις ἢ ν. 9, 85 ἀοιιίεϊ οἵ ν. 4, 556π|5 ἴο ἰᾶνὲ βιἰοοά). 

ΟΟΒΝ. τοἰλίηβ 8.0, αηὰ τεὐεςὶς 3.4; Ὀὺὲ {πὲ ἰατίογ ἀγα ἴὸ ὕες ῥτγοίοιγαα οἢ δοςοιηῖ 
οἵ {πεῖν γαϊδιϊνα ουτίη 685. 
Αἱ ὉΠ. ΠΣ ΜΟῚ ὉΠΠΌΤ ἈΝ Ὶ ὈΣΘΤ ἘΝῚ ὈΠῸ πο. ΤΊις βεσοηᾷ εἰδυβε, 6, ἰ5 ςοττυρὶ 
ταραοι οι οὐἉ {Ππ|ι ἢ γϑί, ἀπά εἶς ἤγϑι βοὴ ἰοὸ Ὅς ἃ σοτγυρίίοπ οἵ {ἶἰς [151 αἴλιιςς οἵ 20 
ν. 7; ᾧ καὶ οὐ μετὰ θορύβου οὐδὲ μετὰ σπουδῆς, ε,Ί ὅ ἴῃ ν.7: οὗ μετὰ θορύβων 
οὐδὲ μετὰ υὑδίνων. 1} ΛΠΥ σα56 δὲ 5 υπί μι ο Πρ! ]ς. ΟΟΕΝ. ΠῚ ὉΠ ΠῸ ΠΡΦΠ Ὁ) 
Ὠ2Π απο 4116 τεεῤίγε σἤαδ τοήδεν; τολαΐ ἀγὸ Δεν αἱ τυλαί ἐλεεῖν ῥονιῤ ΜἘΪΟΝ 
᾽5 ἱπσεηίοιϑ5 δι ἸηΓοάτς65 ἃ ςοποορίϊοη ἰογεῖση ἰοὸ ἰς σοππδοοιίοη. 

(12) Δἴ ὅπ, 5Ξεδθαΐ εὐτοσ ον "Ὁ. 25 

(3) 

(4) 

(16) 

(18) 

(19) 

Μὲ ΤΥΌΠ Ὁ5 ὉΝ ὙΠ 5, δ, οἰ εἀ ὈΥ ΟΟΉΝ. 88 ἴῃ ΔΠῪ σᾶϑς βιρεγῆυουβ. Ὑμαὶ ἰϊ 
'5 οἷά 15 5Βῇῆονη ὈΥ ἰ᾿ς ςοτταρὶ ταρειςοη ἴῃ ποχὶ νεῦβα; ἰΐ Ἀρρδαῖβ ἴο ὃς ἃ τείγαίῃ; 
“Π ν. τ4. 
ῥὲ ΠῚ, τοδὰ Δ. ΤΊιϊς οἶδυβε ((ἴγες ννοτα5) 15 οπ ἰοὦ ὉΥ ΘΟ, δπὰ 15 ρεῦπδρ5 ἃ 
οἷοβα ἴο ἰς ῥγεςσδαϊηρ οἶαι5ο. Τῆς σεπβς οἱ 4] (5σιιίαϊπεδ ρσοπεγα! νυ Ὁ ἴπ6 30 
ΜοῖϑίοΠη5) βοσιηβ ἰὼ Ῥο: {Πι6 βδοςίαὶ ΠΠπ 51.4}} ὃς ὑγοκοπ 0 ΠΥ αχῖϊα; πὸ οχὶϊς 5118] 
τείυγη ἰοινανοῦ ἰοην 116 ᾿ἶνα, Δῃἃ Πο0 οἠς 5}14}} τπτιἰηἰαἱπ [5 ΠΠ 'π (οτ, Ὀγ) [5 
ἱπίψυμιγ. ὙΒουρῆς πὰ ινογάϊηρ ἀγὰ ποῖ εἰθασ, δπὰ (ΟΕΝ. ἊἽπύγε!ν οπδηγσο5 τ᾿ 6 
ἰεχὲ ἰπ ἢ 50 45 ἴο τεδὰ χρη 2ὴε διεγε σλαΐὶ πού ἐεεῤ τυλαί δ λας δομσλέ τυΐλ 
ἀΐς πιοριῖόγ. ΒΙΈΟΘΕΕ. οὐηἱ5 ἢ.Ό ΟΓἹ ΒΕΚΤΗΟΤΕΤ. 35 
ἢ Ὁ λν9ν κὉ ΣΌΣ 5 5Ν 7}Π.9,, ὅ, σοττιρὶ γερει πίοι οὗ ργοςεάϊηρ ψογά5 (νν. 12. 13). 
δ Ῥιπη", τοδὰ ὅἶτὸ ἰγαπϑιεῖνα ΡῊ ΠΝ, ΠΟσΟ5ϑΉΎΥ ἴγομῃι (ἢ σοπηεοίίοῃ. 
Αἰ 51 γ51} ΤΕΣ ῬΡῬΆ. ΔΛ ϑυβρίεἰοιβ Ἔχργοβδίοπ; ΡΈΡΠ οσοιγα ποι ]Πογα οἷἶ5ς ἰη {Π1Ὸ 
5056 οἵ ἀονγε, ἐγμρι οί, δθὰ 5 ἰ5 ἀϊῆςσιϊς (ὦ ἈΣῚ 05 τυ αγνιδ). Ἐφδαά ψ ἢ 
ΟΟΕΝ. 191 5 ΠῚ ῬΊΡΠ ΡΠ, ἴννο Ἰπίβ. 405. 40 

Δ ὃπ, νυεῖϊς ὅν. --- ΤΙνς 1αϑὶ οἴλιιβε ἰ5 [ας κίην 'π ὥ; 566 ποίς ο ν. 12. 
ἊΪ ΛΙΌΣ ὈΡ5 ΠΡ 05. ΦΟΡΝ πάντας ἀποκτενιῦ,-α ΠΝ Ὀ551; 8 «ἱω» «ϑαδ.», τῇ σπος 

ΗΙΤ7. ΣΙ Ὀδ5,, ἀπ ΟΟΕΝ. ΠΙΌΠ Ὀν9ι. τ τς Ἰπηδδηΐῃρ 566 πὶ5 ἴο ')6, ποὶ {πὶ 
{πὸ (ἀμ  ἶνο 5. τς δα, ἴδ (αὶ {ΠΟῪ τναπέογ Πιον 1055 κα δίγαγ ἄονοβ; ἐλ 1 5 

46,:0; ͵5.38.,14 [ἀηα Δτη, ΕατιενΝ᾿ 5 σὰ, λδωμσγῖες, ἢ.6, 1.31. --- Τὰ: 1] ἧς 

Λῆον ΑΪ πῦγὰ Φ ἰπβοτὶς ἐπ᾿ αὐτούς, νἱῖοινος ΟΟΚΝ. πόλῆ; ἰς ἀἀ“πἰοη οἵ δ 56 6:5 

ἴο ὃς πιεγοὶγ {16 01} υυητίηρ οὗ ἃ 5. Π06, - Ὠπν. Ξ41 15 ἰανογτεὰ ὃγ τὰ ἴοσπι 
οἵ ἢ, 
Δ ΤΠ" ΠῺΡ ὈΛΔ ὈΣ ἘΠῚ 59.) Ὁ ὈΞΠ) ὈΒΌ3,, δ, ρογμδρ5 ἱπβογίοη ἔγοπι Ζερῇ. 1, 18. 
Τῆς ἱπιπιοάϊαϊς σοηίοχί ᾿ογὸ σγοίεβ ἰο ἴῃς 5αϊϑίπειϊου οὗ ἀρῃρεῖϊε; 511} ἃ ζεπογαὶ 90 
αἢιγπιδίίοη οὐ {{||5 δούὶ 5 ποῖ ουῖΐκ οὗ )ϊκες 'π (ἢ ν]ιοῖε σοπποςσίίοη. Τ]ς οἶπυδε 
ἩΔῪ ἰᾶνο (||6δπ ουἱϊ οἵ δ᾽ {πτοιιρἰν ϑἐ εν] αὐ οἵἁ ΠΝ ἀπα ΣῊ [οὐἱ Νοῖο5 οἡ 5δἰδῇ, 

". 107, .}.42...-Ὄ 111 
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Αἱ Ὁ ἈΝΕ ΤΡ ὩΥ, οὐ οἱ Ὦγ ΟΟΝΝ. ἃ5 [ΘοΠ]ς πεῖ ἱπιογγιριίνο. ΤΊναι ἴι 5 
οἷά ἰ5 ϑ!ιοννῃ ὉΥ 15 ρύοδεηςς ἴῃ ὥ, δηὰ εἰιὸ αἰπιοι 65 βδθηὶ ποῖ σγοδὶ σοι} ἰὸ 

. Ο8}} ἴογ 115 ἀεϊδιίου, ὙΤμδ παῦρα ἰ5 {δαὶ (ΠΥ ἤᾶνα τδάς τπεὶγ θα! ἢ τπεῖγ 

(1) Αἱ 

(22) 

(23) 

(24) 

(16) 

(27) 

8 () 

() 

ρηάς, νη ον ννὰ5 ϑἰγοννῃ ἴῃ σίτιια} (50! αγ, ολ ν. 24; 24,51; 30,6. Ἰ"οΐπι Ἱπ9Ό. 
ΑἸ Ὀπρῦ,, δ, νυῖ ἘχΣεκίε!ϊς; 5886 τι,18. ΡῬτγεῇχ 1 ἴο "9. ς 

ΨΟῚ, ὅ τοῖς λοιμοῖς. Ἰἐεδά, νι ΟΟΕΝ,., ὙΛΉΡ, οἱ 28,7; 30,11; 31,12; 32,12. 
4 τλϑῦπι; ννεϊα Οὐγῶ γ᾽ ΠῚ. 
Ἀϊὑνπι, ὦ μιαινοῦσι, αν ΟΟΚΝ. ἩΜΙ5Ό, Ροπϑ ας ἴα τ πουοδϑαγγ. ΟΟΕἙΝ. ἰΔΚα65 

{π|| ΤΠ] ον ηρ νοΓῸς 5 υγοίογιῖα, ἀητὶ τοίογβ (πς γΡο πο η οἱὗἁὨ ιἰὸὲ ΤοΙΉθΪα (ὁ τἢς 
ἰβγμο 5, τοπδήηρ: αγιέ 7 δεγι με βρυμ ἐδώ, μὴ» ἐἤεν λας εἰ ιεἶ ΜῈ 
2γορίομς ἐγεσσ7 (ἰὶς ΤΟΙρ]ο), μα ἐρ θγείί “, αηεἱ ῥγομιεμοι ἐξ, ἃ5 ἴῃ 23,30. ὙΠι5 
Κεαρ5 [6 δ8πὶς γαΐδίεηςε ίοσ ἴῃ 6 ρτοποιιηβ (Ὠτγοιρίιοιΐ ἴῃς νεῖϑθε, δηᾶὰ μῖναβ ἴῃ 
᾿|56]} ἃ μοοά 56η86, οἤετίπε ἃ ΓΟΏΒΟΠ ογ ἴπ6 ριυπιϑιοηῖ ἴῃ τῆς Ἰάἀο Δ ιΓΥ οἵ {116 
ῬΘΟΘΪα. ΥΥεῖ {|| τεάβοῃ 15 ρίνθῃ ᾿η ν. 23, δηά ([ΠῸ ςοπηδοιίοη ἔδνοῦϑ {ἰἸὸ τείεγοσησα 
οἵ ἰῆε ῥγοίξηπαὔοῃ οἵ ν. 22 ἴο (με ἱπνδάειβ οἵ ἴπε οἰϊγ. ις 
ΤΊια ὉΠ 25 ἡΠΌΠῚ (ἅπαξ λεγ.) 15 ἴο ᾿)ς τἰογδιοοα οἵ {ΠἸὸ [οὐνν5, ({ππ τοδὶ οἵ {ἰὸς 
ἰηναίεῖθ. ]οἷπΐϊ ΠΆ. 
ΒὸΓ ἸΣ ΘΟ 1Ἰὰ5 ἐπισκοπήν, -Ξ- ΣΤῚΡΌ οὐ 5ο6 ἰογιῃ ἔγοιιι ΠΡΌΣ. 
Δ Ὁ Ρ, οπλἰεὰ Ὀγ ΟΟΚΝ. 85 τιϊϑρ] σε τεργεβεηίαιϊίνε οὗ ΛΔ», ν. 21. ὅ ἀφυλάκ- 
τως ΤῊΔΥ Ὀς ἴτες τεηδετίηρ οὐ 31 ὩΣ ἽΡ (ΘΟΗΓΕΒΝΕΕ, νῆο τείετβ ἴο ΦΑ 23,30); 20 
ΟΟΕΝ. ἰδἶαεβ ἰἴ ἴο ες ἰηἰεγργειϊδιίοη οὐ ἴῃς ΜΔ (γα εββ, ἱγγανογοπὶ εηίγαηςς ἰηΐο 
16 Ταμρ 6). 

Ὰ ΡΊΡΣ ΤΌΣ νιαξο “[ε ἐλαίμ, ἀπϊοιο Π μι ]ς. Θ καὶ ποιήσουσι ἐπριᾶν; {ἰἶἰς πνολη- 
ἰῃρ οἵ ΨΠΐοῖ ἰδ ποῖ οἰθαγ; 33. Λις εομομδίοησμε; ΟΟᾺΝ, ΡΩΝ ΠΡ γ426 αποὦἰ ἐν ῤήγ. 
566 ΠΠ12Ζ. δοιλο {Πποὰϊ οὗὨ γιπ|5]πλοηϊ 15 ἱηνονος, θεῖ αἰὶς ἰοχῖ 5 σόγγιρι ")6Ὲ- 2ς 
γοπά εἰπδηάεαιοη. 
4 ὈΒΨΌ, ἰδοκίηρ ἰη ὅ (πλήρης λαῶν), οπιιεὰ Ὦγ ΟΟΕΝ,., ΘΙΈΘΕΚ., Ὀυϊ Ποῖα ποῖ 

ουὲ οἵ ρίαςεα; ίογ ἴῃς τποιρ]ῖ, οἰ 22,2ς-27. ΟΕΔΊΖ ἽΒΦΌ. 
ἈΪ ὉΠῚΞ ΠΝ ἸΘῪ ὍΣΣ ῬῚ ΝΠ), δ, νεπος τ μλαΥ ἰανα (Ἀ]Π]επ οὐἱ Ὦγ δονιο- 
ἐεέομμέομ. ΤῊΣ γαῖ (Παΐ (Ποῖ ἢοιιδ565 δου! Ὧς τακοη νγα5 ποῖ ἃ 5: 18}} ΟΠ. 10 

8 ὈῚΡ; τεδὰ 1}; ὅ τῆς ἰσχύος αὐτῶν. --- Ιπϑιελά οὐ "39 πηι ὦ ροΐηϊ5 ΚΠ. 

3 λα, Ξοραὶ δεγοῦ (ογ ὃν. 
Αὔεν ΑἸ Μ3}0 ΟΟἿΝ. ἰηβαγῖβ ἸΠΣΝ Νθ), βοπιοι ἶηρ κα ν᾿ 5 Ὡθοσββαυ; (ἢ 
ςοτηρ]εῖς ον ἰδοῦ: 5 θεϑὶ ονιδϊ πε Ὁ. βυρρΙ γὴν 1Νὶ, 5εῈ ἐπάὰ οἵ ν. 2ς. 
Α1-ἰ ὕπηλ θη, 6, 5.4] ἀουθ]ος οἵ [οἱ] οννίην, οἴδιδε; ΕΖακίεὶ αἸνναγβ ιι565 35 
ἘΣ) δηά πανογ Ὁ οἵ Ζεάοκίαιι, ννῆο 15. πσγὸ γείεγγεά ἴο. 
Δ ΣΟ; τεοδλὰ “Ἴ5, ἃ5 ἴη ὅ, ΜΕΕῚ ΑἹ 7,3.8.0; 18 ,30, δαο.; 0 οσουἹὰ ηοΐ ποτε ᾿ηῖτο- 

ἄυςς ("πὸ Ἰπδίγιιπιοηῖ. 

Ο 

4. συλ; Ὁ πέμπτιν. ἼἼιο εἰς 15 τποσγίαἴη, [ἢ Θ (ἴα Ἰπίογνα! ᾿γαίινοοπ 1,2 πὰ 40 

8,1 5 184 ἀκγο, 1η 2 4131 ἄλγβ. ὅΜΙΝ!) εΠἰἰκ5 ταὶ {6 Ἰα((ογ 15 σογγοσιίοη ἱπίγο- 
ἀμυςςοὰ (αἴϊογ {πὲ σπδηρμο ἴῃ 4,5 τοι Ιοὸὼ ἰο 300) ἴο ψσαϊη {Π|π {ἰπ|6ὲ τευ γεαὰ Ὁγ 
4,16 δηά 4, ς.6 (ΞΞ 397) ἐλγ5). Βυῖ 1{τ|τ6 40 οἔ4,6 "ε τοιαἰπϑά (45 ̓ ἰ ἰ5 Ὁγ 5Μ.), τπ8 
{ἰπη6 τεαυϊγοά ἰ5 7 -Ὁ 390 -ἰ 40, ον νος ἢ 41 ἀοε5 ποῖ βυβῖίος (ἡ ΠΑΝΙΓΌ5ΟΝ), ιη1ε55 

(ΗΙ172Ζ.) να βυρροβδ.: δῇ ἱπίδγοαηαϊθ πιοηίἢ ἴῃ (ἰ6ὸ κΒ γεαγ. 8566 ποῖς οὐ 4,6. 45 
ὦ πέμπτιμ πιὰγ ὃς δοοιϊάςηί1} ΔἈ55:}}1Δ{οη το (Ο]]οννηρΡ πέμπτῃ. [Γ᾽ ΔΥΙΝΟΚΚΕΕ, 
ἦ. ἐ.., 96.]} 
ἈΑϊ ον δηὰ »“ 1", 6. 
Αἴ Ν, τελά ΔΝ, ἢ ὦ ἀνδρός, ῶ5 1,326 (εοσοτάϊην ἰο ΜΙΈΧ, [ΡΤ 9,75, ἃ το- 
σαηβίομδὶ σπδηρε). δο 
ΠΝ 5ἰδηᾶς ἰη 4Ἐ[ είογαε τῆς ἤγϑὶ ἸὩΠΌ, Ὀκϊ ποῖ Ὀείοτγα {6 βδεοοπά. Δνε πιᾶν 
οὐοἶι ἴ Ποῖα, ψ ἢ ΘΟ; οὐ Ὀείίογ, ἰηδογὶ 11 Ὀείοτα πεοοηά 'ΠΘ, δῖον 1ἵ,27, πὰ ἴῃ 

δοοογάδῃςα νὰ ἘΖΕ ΚΙ 6] 5 σΘῃογαΪ τη ηοΓ οἱ ἀδϑουηρ ἴῃς ν]ϑίοη. 
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Ἄ πὶ, δ; ΟΟΝΝ. τοϊδί 5 ἽΠΙ ἃ5 ἃ γαγα ᾿νογὰ (οῃἱγν αεἰβεινῃογε ἰη Πδη. 12,3), δηὰ 

ἐνετοίοτε ποῖ ᾿ἰκεῖγ το ὕὈς ἃ μῖοββ, ἀπά το͵εςιὶς ὉΠ 793. [τ 566πὶ5 Ὀειίον τὸ 
(ΟἸ᾽ονν 1,27, τες 41 ΟἽ ἃ5 βιιρογῆϊοι, απ σππηρὶπρ ἽΠΙ ἰο 91; ἽἍΠΙ πιᾶγ ἴγε 

τορηγήο 5. ἃ 50. γ.}} νηταιίοι, γαγς ἴῃ ΟἽ, Ὁ ΡγΟ ΠΥ ποῖ ταγο ἴῃ αὐτὸ Ροϑί- 
9] 10} μοτο. ᾧ ΚΉ ΠῚ. : 
ΔἸ ποοῦπ, ρογλαρ5 ἴσαν. ράυ5. σιν (ΟἾ5 1. ς 133, ΘΊΔΤΗΙ, ς 208, ΦΙΚΟΡΕ. ΘΥ̓ΔΌΝ, 

ΔΝ1}), πνοῦα ργοῦδὈϊν 5ογθαὶ οτος ίοσ οϑπ, τς Π ουνΐην τον (οἰ ον ην δι. 

Οἱ ΠΥῪ (οΥ ΠῪΝ 566 ποῖα ἴῃ ΛΕ. ΚΙ ΙΓΖΒΟΗ. 

Ἰ)είοτε 41 ΨΦ ἵκεο Π; ὅ τῆς πύλης. 

2 ἈΠ ΌΒΠ (Δὲ ἐμμεν εομ72); οὐ {᾿ς ἐπαϊηρ ἢ, Ἵ»Ο Ὀσίηῃρ πλ5ς.; 5686 40,44; 1Ὸ 
46,1. 
Ἵ ΠΥΡΌΣ, νΠι6 ΡΟΣ, ΗΠ. οὐ 2; (ἰτὰ ννοτγεὶ 15 βεγῃπαρ5 ἃ μ͵ο55 ου ΠΡ; ὅ τοῦ 
κτιυμένου, ἔτουνν ὩΡ. 566 ΠΝ Ἰλοσδι 5. ποῖς, 1}ς εἰπυδα )ομ ππίην ΠῚ ἽΝ 15 

νυ Κοῖς εἰ ΠΥ ΟΝ Ν. 5 ργο σα ρ515 (σα ν, 6); ὃ ποσιη μι σπἰ ὦ τὸ ἰηκίσαις {ἰταὶ 
{πὸ παρα ας (ΟΥΠΊΟΥΥ βιοοά Ἰιεγα, ὃ αἰαὶ αἰτς ἤγόρ]ιοὶ ἐἸἀ ποὶ ἐχροςὶ ἴο 5εὲς 15 

ἢϊ 51}}} ἴθ 1(5 οἱά μίαεςο. αυνκεὶ,, δελόλ μ. Ολαος, Ρ. 141, π., αἴιεγ ψ 68,31, 
(Δὲ τοῖδά ὀέξασέ οὐ {δε γιφ), τελὰβ ΡΠ, ἰακίην 'ῬῬΠ ὕῸΌ (5 “πὰ ἱππαρα οἵ τῃς 

ΟἸιδοϑ- ἀγάμοη (72198)»ν 2). 
Ἀϊ ΠΕΙΌΠ; ὅ τῆς πρὸς ἀνατολάς -Ξ ἸΤΉΌΠ, υἱ πΠσσσσδαγν ἱπιγοάικιοη ἰο ν.6. ΓΟΕΝ. 

ΟΥ 5 {Π|Ὶ ἰὰ5ὶ τνο ννοτί 5. 20 
"ϊ ΠᾺ23} ΠΙπ πΡπ 0, 6. ΠΤ παν Ὀς τη ἱπβοτιίου ἱπ τεσομηίοη οὔ {ΠππῈ πνοηιίοη 
οἵ αἰνλα παρα ᾿π ν. 3. ---- ΠΝΆ 15 ἅπαξ λεγ., ἀκα Ἰτοτα ροτίαρ5 μ͵]ο55. ΟΝ ΑῪΖ Μ5Ό. 
Δ Ἰετὸ ΠΣ, ἐν ν. 12 ΠΣ; ἰξ 15 ὉΠΉΘΟΟσβαγΥ ἰ0 οἰδηρς ἰἰεγο. Κι ὉΠῸ; τοαὰ, 

ψα Οὐ γὼ, ὩΠ ΠΌ. 
Δ᾽ ΓᾺ ΣΝ, ,. δ, αὶ θειίοεῦ τειϊαδιποί, ἀπά (ἰτὰ ἁγιῖς!α σοι ἃ υς ργεῆχεά ἴο ΠΏΨΊΠ 25 

τπὰ ΠῚ). 
Αι Πρ τ γὺ ατυαγ; Ὁ τοῦ ἀπέχεσθαι; ἍΘ, τοῦ μακρυνθῆναι; τελὰ Ρίε] νι 
5ι}}Π{ἰὺ ὩΡπν. 
Δα οὔδοιτα ρέσδῆμο, διπί πος Ὀγ 41} ον ἰόηδ, Ἔχοαρὶ εἰναι Θ᾽ οπιῖῖβ [ἢ ν. 7 ἔγοῖη 
τὸ πᾷ (αλα 7 ἑυοζοιί, μα ἴο, α ἡσίες ἐμ ἐδ ταῦ), αθὰ ἴῃ ν. 8 ὍῬΡΆ ἰνίςς, Τῆς 30 
Ομ σπου οὐἩ {ἰἰῸ οί τοίενοβ εἰς εἰ ΠΠ σι Υ δομνον]λι 1 ποὶ τηδιογα!γ; ΟΟΕΝ., 

(γιοῦ, γ {Ππἰι ἀεἰειίοπ οἵ ν. 8, σαὶ" τἱεὶ οὐ ἴῃς χςὶ οἵ ἀΐρύσσ, Ὀθῖ ἀοα5 ποῖ ἃς- 
εουπὶ ἔογ ἴῃς ργέβεηςς οὔ ν. 8 ἴῃ 4. ΤΏς ῥγοςεοθβ ἀδβουρςεα, ᾿]]ς οὔδεοιτγε, ἰ5 
ΠΟΙΊΠΕΣ ἱπηροβϑιἷς ποὺ ἱπιρτοῦαῦϊο. ΟΓΓ ΗΙ17., ΘΜΕΝΡ, ΠΕΒΤΉΟΙΕΤ. 

"1 ΠΌΣΙΝ ὉΘῪ ΠΩΣ ὅ5,͵, δ, Ὀπι ἀρργορτίαιε. Τῆδῖ ΠἸΔΠΥ πίη αὶβ ἵνογα δἵ {}}5. 35 
εἶπα 116] 4 βδογοὰ Ὀγ {Ππ|ὸ ἰσγας ἰδ ρΘΟρ]α ἰ5 ργοραῦ]ς ἔγοπι ἴῃς οἷά ᾿ψουϑδὶρ οἵ 
Ὅ}}5 ἀπὰ βογρθηῖβ, απὰ ίγοιῃ 15.6ς, 4; 66,4. (ΟἹ ΘΜΙΤΗ, Κεί, δε». 3, Ὁ. 357). 

ΘΕΑῚ 9 ΠΏΣΠ. 
Αϊ γρῷ; νυτῖϊε ὈΡΨ, αδἰἴογ ὅ, δπὰ ἰηβογὶ Ὀείοτο ἰ᾿ 9 ἔτοπι (πε σοπηδοίίοη. ἈΑΕΎΡΨ 
5 σγηϊαςιςα!ν πασά. 40 
Αἱ ἼὍΡ»,, δ. “1 ὈΣΊΌΡ, Ο᾽ ἼΡ. 6 5ἰαφῖεβ {παι ͵ αζαηϊδὴ ννα5 κἰαηάίηρ Ὀείοτε ἰἢς 

Β]άοτθ. Βυι {Π᾿|| βἰαϊαπιοηὶ οἵ ς, ιΠὴῖ τῆς ΕΠ 6γ5. ννοῖς σἰαηάὶπρ Ὀσδίογε τῃς ῥίς- 

τα 5, 15. πῃ ροτγίηλπι ἔοτ ἰπς ϑυπῦοῃ, ἰπουμῖι [Π6 σοηβα ἴῃ Θ 15 σοούά. 
ἄἰ ν,,. δ᾽ ραηηρ5 οπυιοα ὕγ εἶτα γος Κ 50 Π|0 6 5 ὉΠπΠΟ ΒΒ. 
41 1σπ3,, δ, νἸηον υτ ον {πὸ (ΟΠ νην’ οἴαθδς ἐν τῷ κοιτῶνι τῷ κρυπτῷ αὐτιῦν. 45 
δο 8. μμαο ομοολϑ; ἃ ἐλυῤῥησιεδαγεδον, ΤΡΔΘΟΌ ΓΔ ΛΚ. ΤΠ] οσα τοηογ ἢ 5 
Ροϊπί ἴο 99 ἱπβίςδὰ οἵ 241 Ἰγ2Θ, θυϊ σἰκοῤίηισιγοολ ἰβ οαἱ οὗἉ (πὰ αιεδιίοη; 
ΠΣΘΘ ΤΩΔῪ Ὀς ἸΔΚΟΠ 45 5ἰῃρ. ςοἱθοῖ., ΟΥ ΤΥ Ὀς μοϊηίεά 45 ρῥἷιτ., δηὰ ίογ "ὙΠ 
(6 β'ῃρ. πιὰ Ὀς νυγϊιίοη 85 ἰὴ ὅ (ἰπουρῇ 1ἢ}}8 15 οὶ πεςεββϑατγ). ΗἸΊΖ., ΟΟΕΝ., 
ΘΙΈΟΡΕ. οπιῖ (6 εἰαιιϑε 845 βοσῖραὶ πἀἀϊοη; ἴτ 15, μοννανοσ, ἃ παίυγαὶ δηά εἴξςο- 50 
εἶνε τουςἢ. 
Δ ὉΠΌΝ, νὰ ΘΝ Ὧ5 ἴῃ 9,0, οἵ οἶδα ΞῈΡΌΪΥ ΠΏΣ. 
ἈΔ 55, ΟΟΚΝ. Δ; αι ἴτ ἰσ ῥτοςίϑο Υ {ἰὸς οπίγαηςς ἴὸ ιἰτς ᾿νε! αϊρ ἰϊ5ο 
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8 (05. 7) (ναὶ 5. ᾿ατα ῃιεδῃῖ, ἰῃ σομίγασο ὑν ἢ {Π|6 μγθν! οι σὴν πιο ἰοης ἐμοϊοϑυγς 

Ὠ2). 

. ἢ 1π6 8ρε πη οὗ Οὔ Ξεεὲ ΒΟΤΤΟΗΕΕ, λύίεμε « ἀγερέεςς (ου ἘΖαΙκ. 40, 16), [,λ6. 
Μη μλ. τι ιοο, δηὰ ΟΟᾺΝ.᾽5 ποῖβ ἤεγα. Τῆς ρῥγενδιηρ ἔογπῃ ἴῃ 4Ηϊ 5 Ὀλ οὐ ὈὐΚ, 
γΆΤΕΪΥ ΟἿ δὰ. Βαϊ ἴῃ Ἐζεῖ.. 40, 16-36 οσουγ ἴμε ἔτη Ὁ ἀπά Ὀὔκ, ἀπά ΦΘᾺ" ς 
ἴᾶνὰ αἴλαμ (58ες ΕἸΕΠΌ, Ἰέχαῤία). Α5 ἴμε εἰν] ορΎ οἵ {πὰ ψογὰά 15 υποοτγίδίῃ, 
δηὰ τς Μαςογεῖῖς δπά Οχζοο-ἰ νυν] ἰγλά  οη5 οὗ {πὰ ἔοντῃ οἵ τδοϊιηΐσα! ἀγο!- 
τοσίυγα! ἴογπ5 σαπηοῖ )ὲ σοηβάοηι!γΥ γα] οὶ οη, νὰ αν πἰ6 τὸ σι 5 ᾿ῃ {{πὸ 

ἀοιογηπδιίίοη οὗ [πς 5ρο] ηρ. [{ 15, Βοννενοῦ, ἴο "Ὲ οὐὔβογναά (παῖ {ἰἰῸ 41 τοχὶ Ἰῃ 
Μ] ον τ ἰογι ὈΝ οὐ ΘΝ οσσιιτα ((ὰπα ΟὨΪγ ἴῃ γι.) 5 Βρϑοία!γ σογγαρι, ἀπά τὸ 
186 δι ποῦν οἵ ὦ ἴῃ δυο ἃ σ456 15 ποῖ ρτεδῖ; ἰϊ βθδιῃβ ροίίοσ, ἰμογοίογα, ἴο ψυτῖῖα 
ὈΝΝ οὐ ὮΝ. [τ 15 Ρροββϑί]α ἴῃς τῃ6 8 ἰδ ἃ ἰδίεσ. ργοῃυπηοίδιίοι οἵ 2. [( ἷ5ο 
ΗλαυρΥ, 7}ὲ “᾿ς εγγίαπ Ε- νοινεί, Βαϊάπιοτεα, 1887, ᾿. 14, Νο. 9; ὈΕΙΙΤΖΘΟΗ, ΗΝΝ 32; 

ΖΑ Ί1Ι,351, δηὰ ἔογ {ἰὸ σμδηρε οἵ “κι ἐπ 4, Νοίοϑβ ου ᾿ϑαϊδὶν, Ὁ. τοὺ, |. 22. --- 1), 11.} 

Διὶ ΠΡΌΠῚ Ὀσν9, 6 ὡς εἴκοσι; 3566 11,1. ΤΏ πιπλθογβ ἴῃ ἘΖεκ., 41 δηὰ ὦ, δῖε ἰς 
βοιηθναὶ υποοστγίδίη, δά ἴμαγα 15 18 στουηα πογα ἔοσ οἰιοῖςο; ζυδρῖν τᾶ Υ 
ἢᾶανα ὕδδῃ ἴάκεη [ἢ Φ΄ ἃ5 σοιιῃα ὨυθοΓ, οὐ πσεηέγῆνε ἴῃ Κ1 τᾶν Ὀς ἰπ ἱπλϊδιἰοὴ 
οὗ 11,1. 

41 ὈΠΎΠΕΌ, 5.04] ἐστοῦ; οὐδὲ (6 βεσοηά ἢ. 

ΑΔ ΠΟ, , δ, ρΡεγβᾶρϑ 5.4] οὔἰβϑίοη, {πὸ ννογὰ θεΐηρ ἢοΐ δρϑοϊ υἱ εἰν πεοθββαγυ, 20 
δΔη4 ρεγμδρβ Ηοῦ. ρ]ο55. 

(17) Δἴ ὈδΠ ΝΠ ΠΝ ἸκδῸ 35, ἀε!εῖεά ὈὉγῪ αυνκπὶι,, Ολαος, Ὁ. 143, π., ἃ5 ἱποοῖτδοὶ ροβϑ; 

ὉΠ ἰ5. ποῖ Ὀείοτα τοίεγγος ἴο Ἰη ο. 8, [νυ 15 παι αγ }γ δυρροοιοα ἔγομὴ Ο. 7. 
Αϊ ΘΟ Ὑ 559 9), ΟΝ, υ»ς ἃ παίωγα! εἰ] ςΐηρ οἵ με ρίσιαγε; οἱ 16,56. 
41 Ὀθ. ᾿λοδὰ ὋΝ, ἴον [16 ὈΣΙΡΊΌ ΡΆ, ἀρὰ τ Κο ΠΟΙ ἴθ σοηδο οὗἉἩ ἰόν, ΟΥ ὃς 

τελὰ "; {πὸ σοπῃθοιίίοη τααιγα5 δὴ σχριοβδίοη οὐ εἰἰδριβὶ οΥὁἨΎΔΏ ΜΟΥ οὐ {ΠΝ1|5 
Ραιῖ. Α τοϑίδγεποα ἴο ἃ τίυδὶ ας 15 ουἱ οὗ ἴπΠ6 ᾳιεβιίίοη. Οὐ Ὀδευϊ. 33,10; Απι. 
4,10. Ὑπε ΜΝετγβίομβ αίὰ αἰσδοογάδηι, ἃ μδεν σοια (παρε, ΔΆΤΒ, ρει Δ ρ5 Ξϑ) ὦ 
σέεμεῖ Ἴο ἐλοῖγ ποοίγέ, 5. ἐλὲν σηογί (ων θ)ο) τοῦτ ἐλιοὶ» ποείγις, Ῥευθαρϑβ τἀ κῃ 
Ἵ αϑεεμοῖδο; 3. (οἷον 41. ΟΝ αὐτοὶ ὡς μυκτηρίζοντες μἔεν γε ἂς Ξ,ΟΥΠΕΡΣ 30 
[1ὰγπ 0 {Ππ||ῚΓ 0565], ΜΝ] ἢ 5οο5 ἴοὸ Ὁς ἃ ἔτεα ἰγωπϑίλιιοη οὐ δ οχριοβϑίοη ἢοϊ 
υπῃάἀογϑίοος. Ἰοβϑιγ {Πὰς ΠΠΕῦγονν ἰαχὶ οἵ ὦ ἐϊᾷ ποῖ Ἰνῖνε πὲ (}. 1. δον Ὲ5), 

δηΐ {πὲ ἰγαηϑίλίοσθ 5 0] 16 ( Ἴ": ἐὸν μὲ “ἦν δακν υ {ἢ ποσοῦ. 1λαῖ τ νου] {πο ὴ 

υ"» ᾿αγὰ το ἀσσοιῃηΐ ίοτ ἰἰὰ Ἴ οἱ 4“; ἄνθη τὸ ᾿ἰπίς οὐοηάιρ που} 65 (δ ἐοιοο- 
ιἰοη νου ποὶ σιισροβὶ ἃ Ογρτχγίδη οὐ  ουβϑίλῃ τζυαὶ ἂς, νυ] σι, τιογεονοῦ, νοι ,ς 
0Ὀγ6 Δἰίθπ ἴο ᾿ϑγδο 15} 1685. ΦΑ αὐτοὶ ἐκτίνουσιν τὸ κλῆμα ὡς μυκτηρίζοντας͵, 
οὈνϊο ΒΥ ἃ ραιιίαὶ σογγθοίίοη αἴεν 4. Σ, ἤξεὶγ, καὶ ὡς ἀφίεντες εἰσὶν ἦχον 
ὡς ἄσμα διὰ τῶν μυκτήρων αὐτῶν. [1 ἰ5 ροποῖῦ]ς τῆδιὶ ΠῚΘΙ ἰἰογα [45 (6 βἜεῆβε 

οὗ εγεῤῥίμο σνομέγὶς, σίόμπελ (Οαϊηλὶ, 1λ451}}}). 1 6Π|5 βεοπὶ ἱπιργοαῦ}]6, νν8 ΤΆΥ 

τολὰ ΠῚ, 35 ἴὴ Νιιη). 11,20 (Ν 3). Τίις οἰῶηρα τὸ 55 (Ἰτὸ Πσσοι 5 ΠΟσΟΒΝΉΓΥ. 40 
11 σοιίβομοβο. οὗ {Ππ|Ὸ ΟΧργοβοίοι ἰ5 οὶ ἢ) ΟΠ )εσιίοι τὸ 1; κἢν 15 ΠΟ Ο Οσϑα 
ἴο γο ἴο {ἰτὰ Ἰοπρτὶι οὐ τ[ῃ6 [εν ]5}} σοπηηῃϊοηίϊηϊοτβ ἰγληβιδίίηρ Ἢ Ὁγ ογοῤῥίες νερ χὴς 
[σ΄ ον. 44 1, 9,69.γ0 σέ με ἐεγίς μεῖς οῤῥειῥγετεκαταπέρδειν), οΥ ὈΥ “μόνι- 
ὀγνι σἱγίέδ; 5866 ᾽ενυ, ΝΙΝ. ΟἹ ΒυΧΊΟΒΕ, “5. ν. πδι, 1. Η. Μιοη., δι δέ. 
"εὐ... οὐ (115 νόγβϑε, δηὦ ΒΕΞΙΤΗΛΌΡΊ 5. ποῖὸ ἴῃ Ἰη5 ἰγδηϑἸλίίοη οὗ λϑ. ΗἸΤΖ. 4ς 
[κα "1 δϑοξεσίχεξίο: τῇς πἀσδηβ, 5 ἴ γεγο, οὐϊ ΟΗ͂ {ΘΓ οννῃ ποβοβ. Ααὐνκεῖ, 

4 δῷ ἐΐεν ςϑογέ ἐδὲ «ϑποί (ΠῸ) ον (Ὁ9Ὸ) δε» "οϑές. 
(18) πε; ΗΔΗΝ, ΟἸΝΒΒΌΒΟ: "ΠΕ. 

ὨΠῚΝ ΣΌΣΙΝ ΜΟῚ ὉΥῚΣ ΟἽΡ ΣΝ ΛΑ, ΟΥ̓, ρευπδρ5 ἐχραηάεά 5ογῖθ}} γεραιἴοη τοὶ 
(οΟἹ]οννηρ νεῖϑα. 5ο 

9 (ἡ ΗἹΪ ΠΙΉΡΡ, τεδὰ 5ἰπρ., 25 ἴῃ 15.6ο, 17); ὦ ἡ ἐκδίκησις; 3 νήρελαδέογιος; ϑ(α τα αὺ ἃ5 
σοηοσγεῖθ πουη, 45 ἴπΠῈ σοηῃηδοίίοη βυρροβῖθ. ΟΟἾΝ., 5ΙΕΟΕᾺ. ἐς ν͵ἱραἴοπς ο7 ἐδα 
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9 Εν αϑὸ ζο»δ πγ΄. Τἶνι5 δοῆβο ἰ5 1π|6 ΠΡ Ὶ}0] 6 ἀπά ἀρργορτίαϊς, θὰ 11 15 το Ὀς οὔ- 
βογνοῦ {αὶ 'Β, ν] ἢ 50 566, 15 οΟἰβον  ογο 5ηρ., ἀΠα 5 αἰνναγο μγεσθάςς Ὀγ ὮΝ, 

ΟΥ̓ ὮΡ, οὐ 3, ἐχεςρὶ ἴῃ Μ|ς. 7,4, ν͵νεγὸ {τὸ τοχὶ ἰα ἀουθῖᾶι! (ἼΣΌ 56 ειν5 ἴο 6 

8055), απ {Πᾶὶ 8 νοῦ 6. πιοῖς ἀρργορτίαῖς {πη Δ ἴῃ {Π|5 σοπποςίίοη. ἸὩῚΡ 
ἸΠΔΥ 6 ρΡοϊηϊςα εἰν 45 Οὐ] οἵ 45 Ρι οἱ. ς 

Γ᾿ ΥὙῈΣ Ἰηπ 9 ΔΝ], ΟΟΕΝ., ΟΚΑΤΖ, ΘΙΚΟΡΕ. 85 στερειπἰοη ἴγομπι πεχὶ νοῦϑα, 

οὐ {Ππ᾿π στουπά {πΠπ|ι πὸ ΘΝ 1185 "σδη πνοπιϊοησεῖ, ΠΥῚΡΌ Ὀείηρ αὐοίγαςϊ. 1}}5. 41ΠΠ- 
ΟΠ ἀἰδαρρεοδιῖθ νἤῆδη ΓΒ 5 ἰακοὴ ἃ5 σοηοτοῖε. Τῆς ἀϊογοηος ἰγεΐνψαθη θ΄ 5 
ταπεοτίηρϑ οἵ {{Ἰ6 οἰδιιϑα ἴῃ νν. 1 ἀπε 2 15. ὑγοῦ ὉΪγ ἰΓαπϑίαἴοτ᾽ 5 ναγιαιίοῃ. 

(3) 41 57 δπᾶ νυν; ντῖϊα ρ]υγ,, ἢ] Ο᾽ ἀπ ἴῃ δοσογάδησς νἱῖἢ {πὸ σεηοτγαὶ υϑᾶρα 10 
ἴῃ ς. το. [Τ|6 πδῆνα 3012 τ} )6 Πα γ]οπίδη; ᾿ἴ ἀοε5 ποῖ Ἰπεδη “οισόνγμή, ᾿όνγαν θυ, 
υϊ φγυοῤέἠίσμς, Ξγη. ἄσνιφ; οἴ. ἐφ ἀμ πφι, ἰαπασο, αηηφε δὶς. -- Ῥ, Η.] 
ΠἸ ἼΡΟΣ ΠΌΡ; Θ᾽ Ζιυνην; (ὍΝ. ΠΌΡΙΠ, ἃ5 ᾽νν ν. 11. 

(4) 41.1- πὴπν, .,.δ, 8:1 ΓΠΈΙΟ 5. 

αι Οὐ γι ἰπϑίεπαὶ οἵ ΚΝ ὍΝ. 15 
41.- ὈΘΥν" Ἴ5, 5ουθαὶ οἜχρίαπαιίοη; ὦ μέσην ἱερουσαλημ, , Ριεσςάϊης οεἴδυδα. 
4 ΞΔ; ὅ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

(5) Ἀεδὰ Οἷτγὰ ὃκ ἀπά Ὀ52Ὴ ἰπϑιεδά οἵ Κι ΠΡ Ὁ» δῃὰ ὈϑΨ. 
(6) 44ϊ] πΆΠ3, οὐ ττοὰ ὉΥ ΟΟΒΝ. 45 ἐεϑίγογίπρ ἴῃς 5υιηπιείτν οὗ ἴΠς οἴαυϑε, πὰ 895 

ἱποϊυι σε ᾿π αἰ ὉΣ, χ1 ἰογὸ ἈθΡγορ ταῖς 5. σοι 9] ΟΠ ΠἸΟΠ ΔΤ ἰοὸ ἍΠΕ; 566 [ςγ. 20 

51,22; 1. 1.18; 2,21: Ζοςοῖν. 9,17; 2 ΟἸνι. 26,17; ψ 148,12. 1 δὴν οης οἵ {ἴτε 

ἔϊνα ἰοτιν}5 οἵὁ 2 ἰ5 ἴὸ ὕς ομϑιος, ἰι σοι ἃ Ὀς 1Ρ]. 
Δ ὈΣΡῚΠ, οπιτοὰ ὈὉγ ΟΟΕΝ. 45 [456 ρ]οβϑ, οὐ {π6Ὸ γσγοιιηᾶ (παῖ {ἰπ χοίδγεπος τηυϑὶ 

ε ἴο ἴπ6 πιδη ἴῃ 8,16, ννῆο ἃζε ποὶ δ᾽] 21; {π656 ἰαιοσ, Ποννενοῦ, ἸΠΔῪ Πᾶνα 

Ὀεεη ΕΠάοτ5 (Ἰὰ ἴΠ6 Ῥτορ οι 58 νίαν») 85 νν6}} δἃ5 ἴῃοϑο ἴῃ 8,11. 25 
(7) 41 ὝΡΞ. ΠῚ ΣῪ ἸῈΣ. Τῆς ἡ, ὦ (ἐκπορευόμενοι καὶ κόπτετε), ἱπιοτγυρὶ5. πε 

86η56, δης 5δποιιϊὰ ἴ)γ6 οπιίιο, ΤΊ]δ σοπιιπης 15 σίνοπ ἰνογα, {πὸ (ΪΠΠποπὶ ἴῃ 
ν τι. ΟΟΚΝ. Π}1]|5 οὧἱ Δ Ὁγ ἱπβογίηρ Ἰ9Πὶ αἴον ἸᾺΣ, 
τ Δ ΠΥΠ νυ ΠΊΘΠ, νν ἢ ΟὍΕΝ., σκύκαε, αὔοῦ ὦ ὁδούς; (115 ἀσοοτεῖς ὈαίίοΥ 
τ (6 (ΟἹ ον πἰαιθιηοηι, ἡἔεν τυρρ ,ογλ, ἀπά σριοίέ ἐμ ἐλε αἰΐν. 210 

(8) 31 ΣΝ ΘΝ, δ, οὐ οὶ Ὅγ 1Π12Ζ. ἀπε ΓΟἸΝ. 5 ἔμ]ςς ἴογν πὰ πΠΠΘΟΘ55Ή1γ. 

ναι ἀπ Φδ). [15 Φοσογρινεῖγ εἤτείίνε, γοὶ ποῖ 50 οἷνίοιιβ 25 ἰοὺ ϑιρρεοβί ἃ 

εἷοββ. Τῆς ογάου οἵ ινογάβ 5 βίγταηγε; γοδ ῬΠΝΘΣ 2 ΚῚ (85 ἴῃ 15.49.21), ΟΥ̓, πιοτα 

δἰγηρίν, Μ2 "5 (οὐ ΡΣ ΔΜ, 15.49,11). Τῆς 3 ἤγοι ρογβαρβ (6}] ουἵ, ἀπὰ 

ἵνὰ5 {Ππππ ἰπϑογῖθα ἰπ (πὰ γον μίαςς. Οη {Ππ Μ55 τον πρ5 5ες ΔΕ δη ὈῈ ᾷᾷ 
Εοσει. [1Ἰτὸ Κα 8} ἌΒΟΝΣ σαη ΠαγΪγ Ὀ6. ἀνρίαϊηςε! ἃ5 σεγήῤίο ἠίρηα ον “αν; ἴὰ 
βσοις ἴο "Ὲ ἃ {πϑίοη οἵ ἽΝ) ἀπ ἽΒΟΝ (ΠΠΠΊΖΙΟ); οὐ Κόνιο, λεδηρεῦ, τ,266.] 

δι νιν, δ. 

41.- ὃ9 ὑὈείοτε λδῦ, , Φ, υπῃποοαββαγν πὰ ἱπαρρτορτίαία. 

(9) ᾿πβιοδλά οἵ Ὁ Ὶ (ΟἸΝ 51.) ΒΔΕ νυηῖῖο5 ὉΠ [οὐ σδη. 6,11], ἀραϊηϑὶ ἴῃς ΜΘ ενἸάσησα; 40 
806 91 ἰξονοι, Το Δ οὐϑίοηα (ὦ λαιῶν τα ὨΌΡ, εἐοττιμρίίοπ οὗ "1) να ὨΝἽ. 

ἣϊ πϑὸ; ὦ ἀδικίας καὶ ἀκαθαρσίας, -- ΒΟΥ ὈΘΠ. Ο(ΟΕΝ., αἴετς 7,23, νυ ε5. ὉΠ, 

ΟΒΆΤΖ ππθθ. 41 πιλν ὃς ταιϊαϊ ποι, Ξε μη ησδίεσ, ἴγοιῃ ΠῸ) (ὦ ἔχ. 23,2; Μαὶ. 3, 5), 

υἐνουμὴν τἶλο κοπϑο 5 ἀου ίι!, ΠΚΌΡ ᾽ς Ἰνογο ποῖ ἀρρτγορταίς, πα Ὀ5Π 15 ζγαρ ἢ ἈΠΥ 
ἴοο τεπηοίε ἔγοπι ΠΏ. : 45 

(το) ἈΝ] ΣῊ οἵπῇ κῦ; ἃ "ἼΘ᾽ Ὁ ὈΜΠ' Νθ, τὸ ἀνοϊ τπῸ ἀπ Πγοροιπογρ ἴσην; 33, νν 11} ᾽ πλ]ΑῚ 

[τοεήοην, ι«ϑαμδν. ωοανΐ ἢ, Ὡς ΟΟΕΝΙ:,1, δἀορίδ. 
(11) [πβιθδὰ οἵ δὶ ΚΙ ὝΦΝΞ Οὐτὰ ννγιϊθϑ ὝΦΙΕ 535, "νης ἰ5 ἐουπὰ ἴῃ ἢο Ν εγβίοη, δηὰ 

ἰ5 πῃ ΠΟ ΟΘ 552, 
δο 

1ο (1) ΤΊ νὶβ ἙΠαρίοσ ργεβεπίβ βογίουβ αἰϊβους5: ἰἃ Πᾶ5 ἃ ἹΓαριΠ ΠίατΥ Ἀρροδάδσγδῃςα, 

δηᾷ ἴἰ ἰ5 ποῖ ξᾶϑυ ἰο δχρὶαἱπ ἴπῸ οτάεγ οἵ (ῃ6 νεῖβε5. Τῆς ςἰίεῇ αἰ που! 1165 ἴῃ 
{ἴτας γηγίβ γοϊαἰΐπς ἴὸ ἶνας ΟἸοτο 5, νν. 1.8-22:; Ὁ Ὧ5 {Π|σϑαὲ νοῦβοβ ΓΟ Οἰν] ΟΥ 5} 



το 

Ω) 

(9 

(4) 
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ἰηἰεη ες τὸ ἰάεηιν οἰὸς Ογεαλμ»ος οὗ σ.1 ν τς Οὐόγμὸς οὗ ἴῃς διρὶς, ἀπά 
ΓΕ ἰῃ βΈΠΟΓΑΙ ϑυρροτγίεὰ Ὀγ {Π|π Ν εγβίοηβ, ἴῃ Ὺ πιιϑὲ Ὀ6 γοϊδίπεα ((ΟΕΝ. νν. 8-17). 
Τα ογάεσγ ἰη ς. τὸ ἀϊῆετα ἔσο (ἢδῖ ἴῃ ς. 1: 10,1 (ἐλγρηξ) ται, 26; το, 8 (λα»μ4) ταιὶ 
1,8;10,9-13 (τσἀδείξ)εαι, 15-,8; 10,14 (4. (πεέξ)εει, το; 10, 16. 17 οὐ οι) παῖ 190-21. 
ΓΟ. : ἀδβοσῖρεβ ἤγβι Ογεαίμγες, τ θη τυλόείς πὰ ζἄγομδ (ΝΥΝ ἀἰνίμε “ογΌ); ς. τὸ ς 
ἤτϑοὲ ἐάγομε (νέης ογρα ἴῃ 8,2), ἴδῃ τυλεείς͵ Ολεγμὸς --- Δ οχδςῖ τανεγϑδίὶ. 

Ὦ. Η. Μύμμεε, δογζᾶ., ΡΡ. 20 ἢΐϊ, Ἔχρ δίῃβ (ἢΐἰϊ5 ἔγτοι ἴῃς Ῥσγορ ει 5 ἀϊβεγαηι 
Ροϑι(ἰοη5 ἰῃ ἴΠ6 ἴννο σἿδβεβ: ἰῇ σα. 1 [ιϊ8 διἱοπιὶοῃ ἰ5 παίιγα γ, δᾶγ85 ΜΌΠ ΕΒ, ἢγϑι 

αἰἰγαοιθά Ὦγ {ἰδ ἰουπάπιίοη οὐ τὸ νἰϑίοη, ψ ]}}} 6 ἴῃ ς. 1ο, τῃ 6 οἰιαγίος ᾿γοϊη" οα 
{{| δου} οἵ {πὸ Ἴ Ορ]. (ν. 3), ἢις σοι! αἱ {πὲ δὸς Οὐἱγ 5 ἴορ, 5ίηπσς ας ΓΟΥΠοΓ 
οἵ {πὸ ΤπΊρίθννα!} Ἰπϊεγνεηθα, Μογε ργοῦδοΪνΥ (ἢ ἐϊνεγϑιιν δγιϑθς ἔσγοπὶ (ἰδ ἔδοῖ 
ιῃαϊ ς.1 γίναϑ ἴῃς ἐοΥπ)4] ἀδϑογρίίοη, νυν ἢ 1]6 ας. 10, ργεβϑυρροβίηρ Ο. 1, πλοη[οἢ8 ΟΠΪΥ 
τῆς ρΡοϊηϊβ τεαιμγεὰ Ὀγ ἴπ6 ντιῖοτ 5 ρυγροβο. Τῆι, ν. 8 (νοΐ, ποινανου, ἰ5 ὑσοῦ- 
ΔΌΪΥ ἃ 5οθαὶ ἰπϑογ ἢ) δοςσουηῖς ἔογ ἴῃς λαπά οὗ ν. 7; νν. 9-22 5ἴδια ἴῃς τηδίῃ 
Γαϑει ἤδηςε5 ὑὈεῖϊναοη Ολόγμός απὰ Ογεαΐμγές. ἘΔΟΝ ΤΠαρίοσ τηδὺ 6 υ56α ἔοΓ 
{πὸ οΠ ςἰδιν οὗ {ἰἰὸ οἴἶγον, κι: αἰ δοίις Ἰἀςηιγ οὔ {ἰ6 ἰννο σληηοῖ 6 ἐϑϑιμη δά. 

Ν. τ 8665 οι ἷν οὐ οἵ ρίαςα: ἰϊ Ξεαραγαῖεβ 9,11 ἔγοιὴ 10,2, ἰ5 γοπιοίς {το ὴ] [15 
ΟΥ̓ οοηϊοχὶ νν. 9-22, ἀπά ἰ5 εϑὶ Ὀγβδοκοῖαά, νι] ΟΟΕΝ., ΘΙΚΟΡΕ. [τ πιρει "Ἂ 
τοραγάδα 85 8 ἐγαρη)εηίαγυ ἱπιγοάἀυοίοη ἴο ἃ πενν βεοίίοη (να οχροςῖ {ΠῚ μα ἢ 
ἴπῸ τ[γοηθ, ἃ5 'ῶ 1,26) ἴῃ [ἢ}}5 ἐγαρτῃθηίδσυ σπαρίεγ; τ πᾶν βοπιομον 6 σοηπεςῖ- 20 
εὦ νὰ (6 οἤδηρο οἵ ροπίιίοη οὗ ἴῃς οδασγίοι (ν. 3); υὶ [15 σοππηδοζίοοη ἢ (ἢ ς 
σοηίοχί 15 80 ἴοοβς {Ἰπι| 11 5 ἤσγα πηἰπίο ! }  μῚ}} 6 ἃ5 ἃ ραγῖ οἵ {πε παιταιίοη, ποὺ σλῃ 
τ πνο]] θς ρας δῇεγ ν. 8. Οὐ ΗτιΖιο, Μύμκε, ΒΕΚΤΎΗΟΙΚΊΥ. 
41 ὃκ ; 6 ἐπάνω; νυτὶϊςο ὕγ; ΓΟΙΝ. ὑγθὉ. 

1 ΠΡ Ὶ9 δπα ΠῚ), δ; ψ]ιει!οῦ {οτος 15 ἀχραηβίου ἴῃ Δ οὐ σοιῃργοβϑίοη ἰη Φ '5. 3ς 
πποσγίδ!η, 
41.- ἼΟΝΝ,, δίϊεσ ὈΣΊΔΠ, 5.γ} 4] τερειπίοη. 
4 Ἁγ9, δίηρ; ὦ ρῥίυγ., μογὲ Ὡσο ΘΒ, 1. 
Τῆς 5υῇἔχ ἰὴ 1ΝῺ2 15 Ὀειογ οπλιιδ, 1] ὦ; 13 15. ρεῦθδρβ πόπι δοοϊἀδηίϊδὶ ἰη- 
ναγβίοῃ οἵ ἴῃς ἰΔϑῖ ἵννο ἰεἰἴογ5 οἵ 3. ψεῖβοβ 3-5 δῖε ἃ ρδγεηιηειοα! οχρίαπαίίοη 30 

οἵ {ἶἰς ϑἰζιαιίοη, {ἰἰ6 παιτγδιίοη οἵ ν. 2 ἰσοΐϊης ταϑιιοά ἰῃ ν. 6, ϑίηςς 8,1.4 {{ἸπΔ 

οἰογι-σαγοῖ πῶ 5 σδη μοῦ ἰ15 υἷος ἔγοι ποτ] διὰς τὸ βοι}ν δἰς, κὰν αἶνο πιονο- 
τῃοηΐ 1185 ποῖ ὕεδοη τποπιϊοποᾶ (5ςς ν, 5). 
Ιπβιεδὰ οἵ ᾿ς ὈῚ" οἵ “ϊ ΟΟΕΝ., ἀραίηβι Φ, υυγίιθϑ πῦν5 " ἼΣ9), αἰτοῦ 41 9,3, οἵ 
ΜΏς] ἢδ γαραγϑ οὐἵ μΆ55α μὲ ἃ5 (ἢ γεροιτοη, τε την δίοτο ἐλε (ὐδονγ οὐ 7ΗΡΗ͂ 35 
λαά γίδες μό ον ἐλε Ολογμό. ΤὨΐβ σμδηρο 5] ῆε5 {Π| εἰοποσρίοῃ; δι, πῖπος 
ἴδγα ἀρρθαῦ ἴο θὲ οῃγϑϑίοηϑ ἰὴ (6 11εἰ. ἰοχῖ, 1ἴ 15 ροσῆαρβ ὑαίζει ἴο τείδίῃ Ϊϊ, 
ψ}ΠῚ (6 υπάογβιαπήϊην {Δ {πὰ οὐ Ἰὰς. οΠδημες ροβιιοη 5ιηος 9,3, [που] 

ἴῃς δος ἰ5 ποῖ πηοηιοηαά. 
ἮΪ ἌΥ5; νος ΘΠ] ΔΓ, 5. ἰμ ν. 2. 40 
Ἀϊ πῦρ ἼΣΠΠῚ Ὁ} ππ,, ΟὈΚΝΝ. οὐ αἰτς μτοόιπα τᾶς {Ππὸ οὐνίουπ. ἰπιςπιίοη ἴ5 τὸ 
ΟΧΡΓΟ55 ἴΠ6 σοηῃίγαβσι πα ἴπΠῸ εἰουά [15 {τὸ σουτὲ ψ ὮΠῸ τῇς ΟἸοτγ οὗ ΗΝῊ ἢ]|5 
[η6 Τοπιρῖς, τπου ἢ πὸ σοηνοῖϑς 15 βαϊὰ ἰῃ τῆς ἰεχῖ. ΤΊ εἰουά, Ἰιοννεναῦ, ΠΊΔΥ 

ο 

5 

. Β6 ϑ5ῃρροβαᾷ ἴο Δοσοιηραην ἴῃς ἀϊνίης ρεύβοη ἰοὸ ἴπς {Ππγεϑῃοϊ ἃ οἵ (μ6 ἤουβς, ψν ἢ }}6 

(5) 
Η]5 ὈΠΡ π655 5 π65 νοῦ ἴῃ 6 σοιτί. 45 
Εοῦ ΠΡΌ ὃν νυχῖτα "Ὅ Ν᾽ ἃ5 ἰῃ 9, 3. 
Τῆς τονραῖ ο᾽ ἐλε «οὐριρς 1ῖβ ἈΡΡΆΓΟΠΕΪΥ δη Δ] ϑίοη ἴο τὸ πχγονθιοηϊ ᾿ϑϑυῃιθά ἴῃ 
ν.3; δοοοτγήϊην ἴο Η11Ζ. (υῃ 1,24) ἰδ ννγᾶβ8 ρεοάιυςσοά Ὦγ {πὸ Παρρίην οἵ {6 ν]ηρ8 
οη ἴΐπς οάϊε5 ψεη (ἰἰὰ οσἰασίοι σάπις 0 ἃ βἰαηά. 
δ δ 15 οἰναγηοιοτϑιὶς οἵ 10, ψνίαΠν υ]ιίςῖι ἀοσιῃχοηιὶ Ἐζοκίο! Ἰνι5 μὸ {ππ||ς ἰπ σοινηνο, σὸ 

Τα νεῦϑα ἰ5 γτεραγίθα ᾿γ ΓΟΝΝ., ΘΟΕ. ἃ5. ἃ Ἰαΐον δα μιοη. 
Ὦ. Π. Μύῦπεπε (ΡΡ. 261) Πο!εἰς ταῦ τὰς ΟἸνογ)5. ἰγοῖν ν οἷν αἰ ἼΣ2 τοβα (ΠΈγα 

Δη ἴῃ 9,3) ἂγὰ ἴποϑε ποὶ οἵ {ἰππ6 ομᾶτγίοι, ἵν οὗὁὨ {πὲ Τ ἐπιρ!ς, δηὰ παῖ τ 15 τς 
Ἑεεκ. . 8 
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δΔη πον (δηἋ ποὶ ἰὴ ς. 1) ἴμαὶ ΉΝΗ ἰεανεβ Ηἰβ βαποίυδγυ ἴῃ ]οτυβαίειη. Βυῖ οἡ 
{π|5 ϑδυρροπίοι ἰϊ 15 ποῖ δαϑὺ ἴο Ὄχρίδίη ἴῃ νἰβίοῃ οἵ ς. 1. Τῆς Ῥγορδεῖ ἰ5 ρεσπαρϑ 
ἴο Ὀς (πουρῆϊ οὗ 45 πον βἰδπάϊης ἴῃ (ἢς ουΐογ οουτῖ, 

(6) 21] -ἰ- ὈΝΔΥ55 Πλ2)32Ό, 5ογίϊγαὶ ᾿πβοσγιίοη ἔγοῃν {Π|Ὸ ΤΟ] Οννηρ νοῖβα. 

(7) 

(9) 

(1) 

- (12) 

(14) 

ΑἹ 2Υ.2Π ἀπὰ ὈΝΥῚ5) ΠΛ.) 30, δ, ν]ῆςῖν τυ5. Ὀαρίπ5 {πε νογβα 85 1Ἃ{᾿ν ἢ [ἢ βίαια: ς 
οης ταὶ {ἰἰὲὸ πιλῃ ἢ Ππι5 6] Γ ἰ8|κ65 {Π ἤτα, Οὐκ ᾿π ἴΠ6 βεςοοηά οἴδιια 88γ5 [δὶ ἰὰ 
ν 8 ξίνοαη ἰε. Α5. ἴῃ {Π| σοιμπιαπε οἵ ν. 2, οἵ ν]ιςεῖι {1}|58 15 (ὰς (ΟΠ ποωῖ, πο 
Ἰηϊοτηεὐἀϊαίς Ῥεγβοη 15 πιοπιϊοπαδι, 1 56 18 ὑδίζου ἴο οπιὶξ βυςὶι τοίογοῃςθϑ ἤογα. 
Ιπ ἢ ψγῈ ἸΔΥ τεϑὰ (δίϊεγ ν. 2) ΜΞ ὙΠ ΠΝ ΚΡ Κη, οὐ, παῖ ἰ8 ρευῆαρϑ τηογα 
ΡΟ ΑΌΪα, νὰ ΠΊΑΥ Ομ ἰδ αἶδυβα ὈΣΣΠ ΨΦ29 ΡΠ Ὁκ ἸΔῚ ΜΟῚ (580 ΗΙΤΖ., ἴὸ 
ΟΟΚΝ., ΘΙΕΟΡΕΙΒΌ). Ν. 8, ὙὩ] ἢ δοςουηῖβ ίοσ ἴῃς ΟΠοτγυῦ 5 ̓δπα, πιυϑὶ ἴδ η ὃς 
ἀεἸοίει,. Τίιο ργοσσάγα ἰῃ ν. 7 ΠΊΔΥῪ ἴᾶνας ὕδοη βιρροϑίος ἴο ἃ δοῦῦς Ὁγ 15. 6,6, 

νυ ΐνοτο, Ἰιοινονον, υεἴπτὸ ον οί ποο 5 ἀγὸ Εἰ Πογοηῖ. 
δΟα στο ἴῃ εἷς σομησοίίοι ᾿νς σου σχρος (πῸ τλη ἰο τοίυτ (15 ἴῃ 9,.11) 
πα τορογὶ, 118 σοροσὶ ἰ8 ποῖ μιεπιϊοηοι,, ἀπ βοθης ἰοὸ ἰἰανο ("δ οὐἱ οἵ {Π|Ὸ 15 
ἴαχι πους Ἰοανίηρ ἃ ἴγαςς "δ πη. ΟΟΕΝ. ἱπιγοάυςδβ λη ἰδίου ἴὸ ἰ ὉΥ ἃ 

ἰγαπϑίοσπιδίοη οὗ 11,22. 
ΤΊα βοοϊίοη νν. 9-17 15 οπιἰοἀ ὈὉῚ ΟΟΕΒΝ. δηὰ 5ΙΈΟΕΕ. 85 ἃ βοτίρα] τερεϊοι οὐἱ 
οὔ ς.1, ἱπάυςοἀ Ὀγ τῆς τοιηατῖκ ἰπ 290-22. ΤῊ νδτδιοηβ Ὀεΐνερῃ {115 ἀδϑογ ρύοη 
δηὰ τδὲ οὗ ς. 1 τϑίϊεσ βοοπὶ ἴοὸ ἱπάϊςαίς (πὶ (5 15 ἔγοπι ἴῃς πδηὰ οἵ {᾿ἰπἰὸλ Ῥγορπεῖ, 20 
ΨῆΟ 5 σοποογηδὰ ἴο Θχἢ Ὁ τὰ ἰΔεπεϊν οἵἩ [πὰ Οἰιδσιῦϑ νυνὶ (ἢ Οταδίυσοϑβ. 
Ὁ ἈΥ5Π; οπμῖ τς τις ]ς (νος ἴῃ ν. 9). 
Αἰ πε, 6 ἽΠκπ, [685 ΨψΕ]}; νψγὲ Ἴχρεοῖ δὴ ἱπάϊςαϊοῃ οἵ ἰΐε ἀϊγεσὔοη οὗ ἴδε 
τοοίίοη. 
566 ποῖε ὁπ 1,18. ΤΏὮς οτίηδὶ οἱ 441 15 ργορδοΐϊν (6 βᾶπια ποσὰ 85 ἴΠπδγο, Ὀυϊ 25 

μεγα ἰξ πᾶ5 Ὀδεη ἐυσίμεγ ἐχραπάςα, ἢ τὰ ρύγροβα οἵ δι ρρὶ γὶπρ {ἰιὸ σπατοῖ σοηι- 
Ρ]εῖεῖγ ἢ ἐγεβ: θείογα ὨΣ22) 5 ρίας ἃ ὈΛΨᾺ ὅ2,), ἀπά αἴϊετ ὉΠ71 ἰ5 δἀάεὰ 
ὈΣΒΣ25Υ; 85 {π᾿ ραγαργαρῇ 15 οσσυρίος νυ τς ψ]νοο}8, (ἢ ς ἀβϑισηπιοηί οἵ ογο5 ἴὸ 

{πὸ υοάῖο5. ἀπὶὶ νη μ5 οὗὁ (Ππ (Ἰιογὰ5 15 οὔὖἱ οἵ μίεςς. 
21 ὈΣΡΟΊΝΣΝ ἀπ ὈΣΠΒΊΝ, ρ οβϑαοϑ, πανὶ πὸ σγηϊηςσιίςαὶ σοπποοίίοη νυν τὰ ἰοχῖ. 30 
Δϊ-Ἐ (νν. 14.195) δ πη ΟἽΝ Β Ἱ 5Ὺ ὩΥΣΠ Ὁ ἽΠΗΠ Ὧ8 ἽΠΝΣ 20 ΠΡ ἊΝ 
Ἴ29 ὙΠ2 ΠῚ ἼΦΙ ΠῚ ΚΗ ὈΔΥΣ ἸΘῪ ΕἼΣ ὯΝ ὙΠ πι. Ν. 14. 5 νἈΒΌ ΠΡ 

Ἰη ΟΝ, ἀπὲ {1γ6 ἴννο νοῦβοβ ἱπίογγιριὶ (ῃς ἀςποηριίοη οὐ ἰῃς ψἰιοεῖ8., ΤΊε ἀεβοηρ- 
ἄοῃ οἵ ἴῃς οἰιογυῦ-ἴποεβ 15 ψίνθη ἰσεῖονν 'π νν. 21.22, δπὰ πεῖς 15 πεῖς Ὀεβι 465 
τς 5κἴγδηρψε βυυδϊυοι οἵ ελεγμό-αεε ἴος ἴπῈ ὀωδῥγαες οὗ 1,10. Ἐζεκίοὶ ἀοεβ 36 

ποῖ ἸάδηΕν τς ίδλεα οὗ Ἰὴ5 ΟΠογυῦ ἢ ταὶ οὗ {πὸ Ὀ0}} εἰἘΠΠ τ ἱῃ ας. ΣΟΥ ἴπ 41,109, 
δηά τὴς Αβϑγτο- βαγιοπίδη Ὀυ}-εἰτο5 απ ὰ ᾿Ἰοπ- δἰ εἰς 5 αγο υπιαπ-ίδοε, ψοῖδα5 
14.15 πηυδὲ ὕς οπνιοςἃ Ποῖα, ποῖ ἰ5 {πῆτα ΔὴγῪ μίαδες ἴῃ ἰἶἰἰς σΠαρίοσ ν] γα {Ππ|Ὸ 

οἂπ 6 Δρρσορτγίδιε!υ μυῖ; [Π6Ὺ ἀγα ἃ βουῖθαὶ ἰηβογίίοη, μαγιν ἴγομι ς. 1, δηα ρατσί- 
'γ ἔτοπι {πε ςοπίοχι (19 ἴτοιῃ 203). ἴπ ΔΠΥ Τᾶϑ6, 2Υ2Π 5ῃου]ὰ ὃς σμδησεά ἰο ὙΦ, 40 
δη Ὁ οὐ οἀ Ὀείοταε ὩΣ, ἀπά ργοῦδοΥ Ὀείοτε ἽΠΝΠ (ἢ ἽΠΝ ἸῸΝ ν. 9, ἴπε 
Ῥοϊπιίηρ οὗὨ ἸΒῊΝ 15 ΔρΡρδγθεπν ϑοσῖραὶ εγσγοσ). Ν. 14 ἰβ γτεραγάεὰ 85 μἷοββ Ὁγ ΗΙΤΖ., 

ΜΕΝ}, ΟΟΕΝ., ΘΙΕΟΕΕ. 

(17) 41:1: ΌΠ2 ΠΡΠΠ ΠΥ 5, βου αὶ ἱπδοσγιίοη ομ 1,20; Ἰὑχεκίο! γοβοῦναβ {ΠππῸ υ56 οἵ 

ΠῚ 0] 1ν15 Ἰἀδηυποιίοη οἵ 5.9 ἀπά ΠῚ ἴῃ ν. 29 (ΟΟἘΝ.), 45 ἴῃ ς, 1 ἴ6 πα καθ ΠῸ 45 
πιδηθ οι οἵ 212. 

(18) Δ ΠΙ3ΠῚ ἸΆΡῸ ὕνγο ; ὅ ἀπὸ τοῦ οἴκου; Ὀυϊ 5εε 9,3; 10,4. 
(19) 241 ὈΠΆΣ,Σ, οὐ ΡΥ ΟΟΆΝΙΙ, 45 πιδγτηρ [6 ρᾶγ8}}6}151|. 

Ὁ ἼὌΡ", 5ἴηρ.; ττιῖς ῥ᾽ υγα. 

(21) Οαιϊ δεςοπὰ ΠΡ Ν οἵ 441, 45 ἐπ πεχί οἴδιε. 50 
(22) ὦ - ὑποκάτω τῆς δόξης τοῦ θεοῦ Ισραηλ, «αἴεΓ ΝᾺ, 5οΓΡ 1 ἰηδεγίοη ἔγοπὶ 

γ. 20. 

ἢ -1- ὉΠ Ἴ, πϑαγρῖμα} τον κ οἷν πὶ σοὶ Ἰηῖο {ἴτὸ ἰοχί. 



11.3-ο2} “θεῦνο᾽ γεβίεἴ 42. 8᾽»8}».- 50 

1 (3) 41 Ὀ3 ΠΊΏΣ 5171}3 πϑ, ὅ οὐχὶ προσφάτως οἰκοδόμηνται αἱ οἰκίαι; Τῦνν. «οριπ5 αἸγὸ 
ἱηϊοστορδῖῖνα ἔογτπι, απὰ ΟΟΕΝ. δηὰ ΘΊΙΚΟΚᾺ. ἴῃ 6 ννΠο]ε τεδάϊηρ οἵ ύ, διῖ πὰ 
οσδἰδροτίοαὶ γοηδογηρ (Η11Ζ., ΘΜΕΝΌ, ὈΑΥΓΏ5ΟΝ) ἄρτεαβ θεῖον ἢ [Π 6 σοπίοχὶ 
(ἐχρβοϊδίοι οἵ ψαῦ)ὴ. ΤῊ ναυσίν 58γ5 ποῖ Ομ ἀοιεδὲς ((ὐγποδιίίοηϑβ ἢ) ἀγὲ 72 

, ψέδιῖδ, τὐὸ αγό σαν, Ὀυὶ 7 λὲς ἐς πο ἰζρισ ον 116 ῥεασεεί οεομῤαδέον ο, ἀομφεδιεία ς 
ἐμρ (Οὐ ]ετ. 20,5), τα» ἐς ἐρμιηεη6):, τό αγ ταγεῖν οροίσεοίί ἐμ 767 δα ζό). 

(6) Κ1 Ὀϑλῦῦπ; ὅ νεκροὺς ὑμῶν, ἀπὰ ΟΚΑΤΖ 5919). 
41 ὅπ; ὦ τραυματιῶν; ΟΟᾺΝ. ὈΦΥΠ. ΑἹ τερεαῖβ 55Π 85 ἰη 35,8; ὦ [25 τῃειοσγίο δὶ 
νγϊδίοῃ. 

() Δ γῖμ,, 6. Ιο 
4Α ἈΔΔΛΣ; τοδά ἃ ρ. ΔῊΝ, ἢ Κ. 

(8) 41 δ κ,, Κ. 
(11) ψέεῖβεβ {1.12 οἵ ΑΗ, ὦ, ἅγεὲ δὴ ἀρροηάηρε (ν. το επάϑ νν1]} {Π|Ὲ ἔογηλα] σοποϊιάϊπς 

Ρἢγα536), πιδάα ἔγοπι νν. 7.10 δηᾷά ς, 7, γεῖ ροβϑβϑίν δἀἀεὰ Ὦγ ἴῃς Ῥγορῇδεῖ Ὠἰπηϑεὶ 
ἰπ ἃ τονϊϑίοῃ. ΤΌΠΟΥ ἅτε τομαγάθα ἃ5 σρυγίοιιβ ΌὉΥ ΗΙΥΖ., οπιοἀ Ὀγ ΟΟΚΝ., ἀπά ις 

Ὀταςκεῖεαὰ Ὁγ ἈΕῦ55. Α 5 πη||ᾶγ σαϑυπιρίϊνε βιδϊδιηθηϊ ΟσσυΓ5 ἴῃ 13,15. 
Βείογε 2 πῇ ἰηβογι εὖ, τὰς περαῦνα εὶπρ Πετα ταρυΐαγ, ἱΓ ΟΣ ἩδΟαββασυ. 

41 δκ, 5ογίθα] εἰτοσ ἴον ὃν. 
(13) Δι ικ,, δ. --- Βείογε πὸ τε ἰπίοιτορ. Π πᾶν ἢᾶνε [Δ]]1εἢ οὐ, [πγουρἢ ργεσςάϊηρ Π. 
(16) Οπιῖῖ βέςοηά ὙΠπὲ οἵ ΑἹ, Φ; τερεϊείοη οὗ σοργίϑι, σἰνίῃρ' δῇ οἰπρ 55 υππδίυγαὶ 20 

ἴῃ {Π15 σοῃηδοίοη, 
41 ἼπΡν); ὅ αἰχμαλωσίας. νῆα ἼΠΡ) (οτ Ἴ.392), ἃ5. πὸ σοππαοιίοη τοαυΐγαβ. 
ΑΙ ΠῚ; ροΐηι 85 ρετί. Ἰρ᾿Τὰ (Η1172Ζ., αἴτεσ δϑιιὶ, Αραυρδηςε)). Τα [Θγυβα] πη ἴ65 
βΒ' ΠΑΡ ἄδεια ἴπς ἰαοῖ, Δ5 ρρδδγβ ἔγτοπὶ (ἰπὰ [Ὁ] νη οἾδιι56. 
ΒΑ γλκΠ, οἰπ οὐ ὈΓΥ ΟΟΕΝ. 5 εὐὐῤδαίμω πἰάλοῖν [5 οηιογοῦ {πῆς ἰοχί ἔγομ 4Π|ὸ 
ἸΠΑΓΡΊΏ. ΝΠ ἀηὰ ΜΠ ἀχοϊας δαοῖ {ἢ οἴδαγ. ΥΜΠ 15 δυρροτίοα Ὀγ ΄, τπὲ ἰ5 
τεχυϊγε Ὀγ (ΠῸ σοπηδοίίοη, ποσὰ Ὀοὶπρ 0 δηϊδοεάδηϊξ ἴο ΜΠ; [Π6 ἰαςεΓ ΤΥ "ὲ 
τορμαγάἀδα δ5 {{πῸ δου οὗ Δὴ Αγαπιαϊζίηρ 5σορα. [{ [π6 νοῦβα )ὲ ἃ ἔγαρτηθηῖ, 

Ὧη αηϊεσαάσῃηϊ ἴο ΜΝ ΠἹ γα Ὠδνα (4116 οὐ; υἱ (ἢ 5 15 ἃ σοπ)εσίυγα ποῖ ἴο Ὀς ΕΙΏΡΪογ- 
εἀ ἐχοδρῖ οἡ βίγοηρ στοιυηάϑ. 30 

(16) 331 »ἽΝ, ν΄. 

(7) Αἱ “- ποπὶ ἽΝ ἼΌΝ ΠΡ ἽΝ 199. ΤΙΝ5. υἱυύιδα, (ον μ]ν Του] θ΄ 1} {πὸ Μογθίοης 
(εχεαρὲ {παῖ 3. οπι 5 “δ) 5 Ιυοῖίογ οὐ οἱ 245. δὴ ἱπιογγιμίϊοη οὗ {᾿Ἰδ Ἰϑοοιιβα, 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ σοργίϑί'5 γαροι οπ ἔγοιπι {ἶἰπῸ ργοσδάϊηρ νοῦβο, ΤΕ 1 )6 τοϊαϊησά, {Ππὸ 
(οττὰ οἵ ἃ ᾿ς Ἰγεϊἴογ. Ἂς 
ἈΪ Ὀ5ΠΝ (νος 6); ὅ αὐτούς. Ἰξεδα ὨΠΠΝ,, 85 ΤῊΝ [1971 07 ὁ 007} τουιεΕ8. 

᾿ ΔΓ ὈΛΙΣΒ); ὅ διέσπειρα αὐτούς. Ἐδαά ὈΛΛΊΥΒΠ. 

ΑἹ Ὀ5Ὁ; τελά Ὠπῦ, αῆδν ὅ. 
(19) Ῥ Ἵπε; δ᾽ ἑτέραν, Ξ- πε; 3 ἰλων; ἃ ΠῚ πλγ ὃς σοτειριίοι οἵ ΛΠ. ἐσ ΘΠ ἂν ἴῃ 

36 (δο ΟΟΚΝ.). [{1|12., ΦΜΚΝΝΌ, ΟἸἝΝΙ,.., ἀπ ϑιόμα, . (ΟἸ] ]ονν , ὦ, νυ ἍΠΕ, 10 

τὰ ει Αἶσο μῖνοβ ἃ μοοά βεοηπβο. Οἱ (δὶς ΕΥΓῊΣ ρᾶϑϑᾶρς, Ἴεε 42,30, ἜΡΝΕ “ἢ Ἰτὰ5 

ἽΠΝ, δὰ ὅ ἑτέραν, θυϊ 3. 11.» ἀπὰ ἃ Ἵπ. ΤΠς σοπίμηπίοη θεῦναεη (Πα τολαϊῃ 5 
ὉΠ, ἽΠιι δηὰ ἽΠΕ ὈΘρΔΠ ΘΑΙΪΥ. 

4 Ὀ537)3. Ἰλοδα ὨΞῚΡ3, 45 ἴπὸ σοῃῃεοῦοῃ γεαιίγεβ, δηὰ 50 ΄. 
(1) 4 30 δὴ, ἀπά 50 ὦ, ὑυ 1πΠ6 οχργαβϑίοῃ δ[εΐγ λεαγέ ροὲς 10 44ε ἀεαγέ οὐ ἐλεεῖν Ἂς 

αοἰοείαῤίε ἐλέμριε 15. Ἰπτο] γα Ὁ] 6. 3. φμοῦηε οο7 2οεἐ οϑεπάηκέα.. αγριδιαί; ἃ ἌΠΩΝ 
πδθ. ΓΠαβα ρἶνε τ μαποιαὶ βοηβο, πᾶ 5ὸ ΗΖ. ἽΠΕῚ, ψ ϊο ΘΜῈΝ δοςορίϑ. 

Βυὶ τὸ Ῥγορ]ιεῖ ρΆ5565 ἰῇ ν. 21 ἴο ἃ οἷἶμϑϑ οἵ ρεβϑοῃβ ἀϊβεγεηὶ ἴτοπὶ ἴῃοσς οἵ 
ν. 20, δηἀ (Πε ἰγδηϑιτοῃ ἰ5 Ὀοίίογ τηαγκοῖ ὈγΥ ΓΟΟΕΝ.᾿5 ἐπηοπάηϊςοπ (Δἀορίος Ὦγ 

ΠὨΑΥΝΙΏΘΟΝ δηά ΘΙΕΟΕΕ.) ΠΝ ΠΝ δι ας ,07 ἐάεξο, ἐδεοὶν ἀραγέ ροές αὐεν ἐπδὴ 0 
ἑοῖς. ΗΙΤΤΖ.᾽5 τεδάϊηρ 15 στρ ον δαϑίθ, ὃι Ἰεαᾶνοβ {π6 δεηΐθηςα ἱποομρ]εία. 
Οπς Ηερ. Μ5 Πμὴβ 5 ἰπβίοδά οἵ 35, δῇ υηϑαιϑίποϊογυ βογίθαὶ! δἰϊοιηρι δ δπιθη- 
ἀαιίοη, ΟἸΑ͂ΥΖ 59 δ᾽ πϑΝΔ. 

ἰὼ .-ι 



όο --͵ϑοος ἐ χεβίοῖ 492.»8;»- 11,22---12.,12 

11 (22) Αἴεσ ΑΗ ὉΠ᾿8}} ΟΟΕΝ. ἰπβοσίβ ΚΠ ὉΡῸ ἸΩΤῸ ἃ5 ἷπ 10,10, ἃ ςοιπηρίεπιδηϊ {παι 
800 ΠῚ5 ΠΕΟΟΒΒΑΥΥ Οοἡ δοοσοιῃηὶ οἵ [δ [ΟΠ] ονν πη; ὈΠΌΡ ὈΣΟΊΚΠΤ; Ω. 1,20. 

(23) ἈΪ ὙΠ ἼΠ ὑν9Ὸ ΠῚ" Ἴ25 γὴ. Τὸ (᾿ἰ5 ΟΟΚΝ. οδ᾽οςῖς {παῖ ἸΉΝΗ νγᾶβ ποῖ Ἴνεγ 
{πὸ ιν εἶσι οὐ τς αἰγ, ᾿ξ ἐπ {π᾿ δαποίιανγ, απεὶ οπποηἶδ (ἸυοκΚίημ ἴὸ το, 2{{) ἰο 

ὙΠ ἼΠῸ πὸ ὉΠ} ὭΡΙ (σποκς οἵ τ Ὀυγπίηρ οἰϊγ), ἰγαπβροβίηρ ἴτε ννογάβ ἴὸ (8 ς 
επὰ οἵ (ῃς νεῖβθ. Βυϊ (ἢ ἐχργαϑϑίοη μιξηΐσί 7 ἐΔε αὐέν ἰβ ἃ ρεποζαὶ οπθ, (ἢ σοη- 
(ταδὶ Ὀείηρ ὑείννεεη (Πὰ αὐΐν (ἴπ υἱιοἷ σδἰοοά (6 Ταπρὶς) ἀπά (ἰς “ποερΐαΐ ἴο 
νος ἢ ΙΉΝΗ, αὐραπάοηίηρ ἴππα οἰγ, πον γοο5. ΓΟΟΕΒΝ. 5 σἴδηρε οἵ ἰοχί ἰ5 ἰοο νἱο- 
Ἰεηῖ, απὰ ἀοαβ ποῖ οὔον ἴῃς τεροτὶ οἵ (ἶἰε τδ νος ἢ τὰ ὀχροςὶ δῇεγ 10,2. 

(24) 81-} πΥ3, ἰουπὰ ἴῃ ὅ, θυϊ ρτοάδυςίην δὴ ἱπργοθδῦϊς ἰδυιϊοϊοργ. 1ο 
ἈΪ ΠΙΚΛΟΣ ὍΡΌ ὅνγη); ὅ καὶ ἀνέβην ἀπὸ τῆς ὀράσεως, ποῖ ΗΙΤΖ. δηὰ ΟΟΚΝ. δορί; 
Ὀυὶ 331 5 πιοτα πδίυγαὶ. 

12 (2) δἰ ἼὩΣ ΠῸ Ἴ3; ὅ ἐν μέσψ τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν, -ὶ ἘΠ ΊΣΡΊΆ ἼΛΞ, δὴ ὀχργοββίοη 
τπᾶὶ σοι πονῆογα 6͵5εὲ 1η ἘζΖεῖς. (4 βἰπι αν ἐχργαϑβίοῃ ἰ5 (ουπὰ ἱπ 1 δν. 16,16), 15 
δηὰ ἀο68 ποῖ πεσοτὰ ψῖ (ἢ (ΟἹ οννηρ οἴαιι5ε. ΗἸΤΖ. ΠΟ, αἴϊοσ [6γ. 9,5; ΓΟΟΕΝ. 
(οἷϊονν5 ὅ, Ἰιοϊἀΐηρ [δὲ ΣἼΘ 3 ἰ5 σοτγιροῃ οὗ ἼΠ. 
ΟΣ 85 ἴπ 2,8. 

Βαείοτε ὈΝΙᾺ ἰπϑδοῖί Ὁ, ει 6. 
9) 1 Ἐπὸν,, 6, σοργίπι'5 γερειπίοη οἵἉ ργεςεάϊηρ νοτὰ. 20. 
(4) 41 95; δ΄, ἤγβι 5, θυῖ {π᾿ σομηραγίϑοη ἰβ βεῦα ἀρργορτγίαίς, 

ἈΪ ὉΠ Ὴ (δεσοπά (ἰπ|0),, ΦΟΥΘ, ροσαρβ. ϑογ να! τοροι ποθ ἔγοι ργασσαϊηρ ος- 
ΠῚ ΣᾺ 

(5) 4 πεσῖπ. ννηπια ΟΥἱ πΝΝΝ, ἢ ΘΟ 3, α5 τς σοπησοιίοη γεηϊγοϑ. 
(6) ὕοπν., εἰναπρίημ {πὸ ογάοτ οἵ ννοτῖβ, νυγῖϊοβ ΜΨΆ ΠΣ} ὃν ὉΠ ἈΣΠ ΠΡΌ}, οὐ ἴῇς 25 

στοιπὰ τπᾶὶ 4 Χμ 15 δ ἱπίο] γα Ὅς ἀγσίόγον ῥγοίεγομ; ὉὈὰὶ (ἢ οτάοτγ ἰη ΑἹ 
56 6π|5 ποῖ ππηδίιγαὶ. 
Αἴ κ͵Ἴη. ννηις ΟΣ] 2, ἢ 68. 

(7) Α1 95, δ, ἰνυϊ ὨοσΟββΆΓΥ. 
4 σι9; ὅ κατὰ πάντα ὅσα. 20 
ἘΣ, 65, ἐχρίαπαίογυ ρμίοσϑ, οὐ 5Ξ.τὶ ρα] σοτταρὶ τερειτίοπ ἔγοπι ργεςσεάϊην 
οΥ βιιεςςοαϊηρ νογά. 
ἌΣ π. ννηῖα Οδ]ὶ ὯΧ5", νἱτἢ 63. 

((ο)ὴ ΑἹ ὈΡΙᾺΞ πϑπ ἼΚ Ὁ Ἴσ᾽ ΠᾺ 552. ΟΥΥΥΔ πὶ ασ9π 9}. Αὄὔαἰῆςι τεχί, συ ρροτγι- 
οἀ ἱπ σεηογαὶ ΌΥ 4}1} (ἰῃ6 Νεγβίοϑ, πο ἢ, ἰονενοῦ, συρεδί ΠΟ 58[ἰ5ἰΔοίΟΥΥ οπηδη- 35 
ἀλίοη. Εοτγ ἴῃς ἤγϑβι {Ππγες τψοτγάςβ ΤΟΝ 85 ὁ ἄρχων καὶ ὁ ἀφηγούμενος, τερειςίοη 
οἵ ἈΠ; ΦΑΘΙΙ τῷ ἄρχ. κι τῷ ἀφ.; 3 ἴγω ἰδλαδαο δαλδ, [59| -ο Ν᾽ ῪΠ 
ΠΣ ΚΟΌΣ; 5. σωῤών ἄμεονε ολμς ἐσέμαῖ, ἃ ἈΠΕ ἈΠΙΊΣΣ Ὁ ἈΔῚ ὃν. Ν͵α ΠιΆΥ συρροβε 

ἃ ὈΪΔΥ ὕὑροη ψογάβ ἴῃ Ό (ἀκα ἴῃ [15 ἴννο 56η5685 οἵ ὀκμγεΐζ απὰ 2γοῤλέεςν) ἃ5 ἴῃ 
]εγ. 23,33-40, Ἐϑρεεί δι ν. 33 (85 'ἱπ δ) γέ αγέ 146 ΜΦΌ, ἀπά τεηάθν 7716 φγίρμεξ ἐς 40 
“ἡὲς ὀμγαίξηε (οΥ ""α554) δις.; οὐ ὃ πυϊρϊ Ὀς ἰηβετιεά Ὀείοτε ΜΥΘ2Π (50 Σ) αηὰ 59 
ΠὩ ((ὰ Δὴγ ςα86 υτίϊς Π5Π2 (ὉΓ Ὁ9152). 56:6 ὈΑΥΌ5ΟΝ, ΗΙΤΖ. Οἰδογνΐθε ἰῃς 
ρλβϑᾶγα πιυδὶ ἢς οπιϊἰοἃ 85 σἷοβ5 (5. ΟΟΕΝ., ΘΙΚΕΟΕΕ.),, τπουρὶι ἰξ σεοῖπ5 ἴὸ ἣς ἃ 
ππΐγα! ἱπιγοσισοι ἰὼ ψ νλῖ [ΟΠ ονν8. ΟΥ̓ ΠΚΕΊΉΟΙΚΊ᾽, 

(12) ον ὃ τς ὃν, 145 ἰῃ ν. 6. 45 
ἴπ Δ ΚΣ.) οπιῖς (πο ἢ, νὰ ὅν, ἃ5 ογγοσ οἵ σοργίϑι. 
Δ ΤΒΠν; νυῦΣῖς 5ἰπρ., 101 6, 
4 κλπ, ΗἸΙ ἰηΐ,, ντίϊς Οδὶ ΔῸΣ (50 6), 45 ἴῃς ςοππεςιίου τεαιυΐγοβ. 
δ γᾺΠ Πκ ΚῚΠ ΚΝ ΠΡ Ὁ ἼσΝ. ΤῊΣ 709», 38, ἰ5 ρεγῆαρβ σοργ δι᾽ 5 σοττυρί το- 
μοι ίοη οἵ ργεςεάϊηρ 19", πὰ ΜῈΠ 5 σι αίέενας ἴῃ  ἈΓΓῚ ἢ} Π δεέαμσε ἦε λας τἴρ- 50 
οοΐ ἰμογς 5 ρευπαρβ ἴῃς 5ισρεβιίίοη οὗ δὴ δαγὶγ "». ὦ ὅπως μὴ ὀραθῇ ὀφθαλμῷ 

καὶ αὐτὸς τὴν γῆν οὐκ ὄψεται ἰ5 4η ἐχρπηβίοη οἵ Δ, ἰηϊτοαυεὶηρ πη Ἰάςᾶ ((παὶ 
εἰπῆς Κίς σ᾽ιουϊά ποὶ ὃς 56ςη) (οτεῖρη ἰο {ἰἰὸ ρυγροῦς οἵ ἴδ ἀςδοτιριίου (οἰ ν. 6). 



ΙΔ 

(4) 

12,14--ἰ.3,8 --Ηϑοῶθε ἀκεβίεῦ ἐΦεν»8:».- όι 

γε μοὶ ἃ βειβῃιοίοῦν ἰοχὶ ΡῪ Ομ παρ αἰ ΜῈΣΠ γν οὐἵἁὨ ΔἸ. ΤΓ11ΖΧ. οὐ 5. ΠΝ ΚΠ 
ΝΠ οἱ 4, ἀραΐϊηβιὶ ν. 6; ΟΟᾺΝ, δηὰ ΘΙΈΟΕΕ. ἐο ον Κὅ. 

Κι πὴ», Οἷγὰ ΤΙΡ; τεδὰ γῊ}, τ 30,8; 32,21; δπὰ 50 νψε πγιιϑῖ τεδὰ ἰῇ 31,17. 
δίηρ. ἫΡ ἴῃ σοῃογεῖς 5οη56, Ξε ἀσζῥερ, 5 υδεὰ ἰῃ ΟΤ᾽ ΟΥΪΥ οὗἁὨ ἱηάϊνϊάιια!5, αἰννὰγϑβ 
οὗ Οοά οχοαρίῖ ἴῃ δη. 2,18.20 (Ενο); ον Ηοϑβ. 13,9, 566. Νδῇ. 3,9. ξ 

(19) 41 τπ,, ὦ. --- ἴπ 91 Ὡϑη τπς Ὁ πιυβὶ δα [ΚΕ 85 "αὶ ορρεεγγείησ, οὐ ςπδηρεά τὸ ὃν. 

(22) 
(23) 

(25) 

(7) 

(8) 

13 (2) 

9) 

(5) 

(6) 

() 

1 πὶ; ντῖϊα ὃν, ἃ5 ἴῃ ν. 22, δπά νυἱτ Φ. 
41 55, ὅ ἀπόλωλεν ὅρασιβ, ν᾽ ἱεἶι ἰ8 τοτὲ δπειρεῖς. 
δ ῖΝ,, 6. 
3 1}; 3. ἴφομβο, ρυοῦδοϊνγ ἃ ἔγες γεηδεγπν οἵ 4| ((ΟΕΝ. ᾿'ὰ μι055)); ΕΜ, ἼΔΚ), 
ἴον ἴ5.28,21; ΓΟΒΝ. Μ3', αδὲσγ Ἐχεῖς. 7,7; 22,4, ἀπὰ 5ΘΙΕΟΕΒ. τοραγάβ (ἢ}}5 ἃ5 
Ῥγοῦ40]6. ΤἼε τεδάϊηρ οἵ 4, Ξιρροτίεά ὉΥ Φ, 15 ἰπιε!  ρΊ] 6; ἕογ (ἰῃς εἶοδε τγεϊδ- 
ἰἰοη Ὀδίνθοῃ Ἵ2Ἵ δηά ΠῚΠ, 866 5.2.1. 
Ψ1-Ὁ σιν ΠΝ ΣΝ, τερεῖτοη οὗ σοργίϑῖ; 566 ἴπῸ ὄἜχργεβϑϑίοῃ ἰῇ ἴπε6 ἠσχὶ οἰδυϑε δπὰ 

ἱπ ν, 28. ὦ λαλήσω τοὺς λόγους μου λαλήσω καὶ ποιήσω -Ξ- ΠΌΡΚΝ ἽΔῚΝ "ὩἽ ΙΝ ὃς 
(αΔἀδορίεὰ ὮΥ ΓΟΟΕΝ.), νη ϊοἢ πᾶν Ὀς πιἰϑυτ την οἵ 441, ΟΥ ὨΔΥ ἤᾶνα σοΙΠς ἔτοπὶ 
ἴῃς ἰεχὶ 2 ἽΣἼΝ ΌΥ τερειτοη οὗ ἴῃς νοῦ. Ὑῆ ποχὶ ἴνοὸ νεγῦ5 6 ριι5 ἴῃ 1 Ὁ. 
Ἰπβιεδὰ οἵ 3 μ.; ἴς ἀϊδεγθηςς 15 ποῖ ἱπιροτίδηϊ, 

ἈΠ ΛΥΝ,, δ. 
ἢ ὈλοΝ; ὅ λέγοντες λέγουσιν «- Ἴκ5 ὈΣἼΟΚ. Βείοτε (ἢΐ5, ὅ ἰηβετί5 ὁ παραπικραί- 20 
νῶν πὰ ΡΠ, ὨΪΙΟὮ τᾶν πᾶνε δγίβε ουἱὧ οἵ ὈΣ5Ά. 
Αι λν,, δ (ἐνὶς). 
1 1; ὅ λαλήσω κα ΔΝ, νῃϊο ΟΟΚΝ. ἀάἄορί5. Δ 15 ἰπνογοιὶ ὈΥ {16 σἰιῖμιγ οχ- 
Ρταϑϑίοη δἱ ἰῃς εηὰ οἵ ν. 25. 
δὶ πον", ὦ ποιήσω, ρεγαῃ5 γος γοπἀογίηρ οἱ 8, γ»οΎ τ }5 πὸ ΠΡ ; ἐλ ΗΪ, ν.2ς. 25 
ὙΠε ὥνο ϑεοιοηβ νν. 21-2ς δηᾶ 26-28 ἀγὰ ραγδ! οἱ ργεαϊςιοηβ, Ὀτοῦ 0} }Υ τνετίθη 
αἱ ἀἰβογεηι {π|68. 

οΟ 

ἈΔλ ὅπ, ντῖϊς ὃν, νι 6, τῆς βεςιίίοη Ὀοίηρ ἀϊτεοιεά ἀρσαένο ἴῃς ῥτοροίσ, 
ἈΔϊ ὈΝΆΣ22Π; τεδά ᾿τὰρ. Ν3.Π, ἢ ὦ καὶ προφητεύσεις, [6 ραγί. Ὀεδίηρ 4 πιδδηΐϊηρ- 30 
1655 γτερεὕοη. Τῆς ἰοχί 115 Ὀδ θη ποῖ ἃ ᾿ἰπ|ἰς ννουκοά νοῦ Ὁγ {Πππ 5.) 065; τῃυ5 
Ά. ποῖα δας γ)πῦ. 
11 ὈΣΡῸ "329, δὴ ἐπιροβϑίῦ]ε σοπδιγιςίίοη; ἃ ραγῖ. αἵ Ἰθαδὲ νου ἴχσ πεσσββαυ, 
ἃ 5 ἴῃ ν. 17; τοδὰ ὉΠ Ν, νἱἢ ὦ πρὸς αὐτούς. ΤΊιο τοδάϊην οἵ 4 5οοιιβ ἰὸ [)γὲ ἃ 

Β͵]ο55 οὐ ΠΝ (αίϊογ ν. 17), ψῃϊο ἀχρεὶ ἃ τῃ6 Ἰαϊίος οι ἴῃς ἰοχὶ (ωΚ ΟΟΚΝ.). 35 
ΗΙΤΖ., ΘΙΚΟΕΆ. χείαϊη 43}. 

ἜΣικ,, δ. 
41 ὈΠῚῚ ἽΠΕ ὈΣΌΠ ἼΣΗ ὈΝ33 ὈΝΚΣΠ Ὁ» Ἵπ; ὁ οὐαὶ τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρ- 
δίας αὐτῶν -Ξ 35 ὈΝΙ32Π 9 “7, ἴτοπὶ ψῃ οἷ “1 ἀρρθαῖβ ἴὸ πᾶνε Ὀσὸη σχραηίς- 
εὐ Υ τς ἰπϑογίίοη οἵ ὈΝ 522 5. μ]055, αἰνὰ (ἢ δ πε οὗ αἰὸ ἤπα] οἰλιδο 40 

(ΟΟΚΝΙ1,1). 
Δ Ὀπὺν; ὁ ἔστησαν --Υο». Τῆς σἰδηρς οἵ ρογβοη, 5 ἰπ νν, 4.5.6 ἴῃ ἢϊ, ἰ5. σοῖο: 
Το;  5:Π}Ρ0}1Π 65. 

ον Δ ΙΧ τεδὰ οἰηρ., δῇογ ὅ, ἢ ΟΟΕΝ., ΘΤΆΌΚ, {πὰ ΠῚ Ὀεϊηρ αἰ ΟΡΤΑΡὮΥ 
ἔτοπι (ο]ονίηρ ψοσχὰ. 45 
"1 ΠΌΤ 5, δι, ρετθμαρβ ρίοββϑ, βεγμβαρβ ἐχροεά ἴῃ ὦ (οἱ λέγοντες) ὈΥ ἽΔΜ9 οΥ 
ὈΣΟΆΣ. 

Δ ὈΌΡ᾽. Ἐσδά νοῦ ἸΘΌΡῚ, ἢ ὦ μαντευόμενοι. ΟΥ, ἵννο ἰπί5. 405. Ἰ}Π ὯΌΡ Πιᾶγ 
Ὀς τοδα. 
2 ὈΣΊΌΝΠ, οὐἱἱῖ τς ἀγίοϊο, 85 τῆς οἴαυδο 15 ἃ 5 ΏΡ]. οἰγοιΠιδίδηςίαὶ ΟὨΘ. ζο 
ΔἸ ὈΣΊΟΝΝ, οὐ Ὁ (οἰγοιπηδίδηι!α] οἸαυ56). ΤῈ ννμοΐα οεἰδιιβε ἰ5 ἰδςκίηρ ἴῃ ὖ, αηὰ 
ΤΑΥ͂ ὉὈς 5ςτῖρα] γαρειπίοη δίϊτεγ ν. 6. 

(8) Αἴ κ,, Ὁ (Ονίςε). --- ΑἹ ὈΣὗΝ, ντῖϊς Ὀσν, ὦ ἐφ᾽ ὑμᾶς. 



62 -αθῦς ἐ κεβίε 496».8:»-- 13,9ς---20 

18 (9) Δἴ πη; ὅ ἐκτενῶ -Ξ- 2, ὙΠὶςἢ 15 ΕΖοκίο 5 ἰσγπὶ ἰπ ἰπγδαῖβ (14,9 α..), δῃά ἰς 

(10) 
(11) 

(13) 

(15) 

(16) 

(ι8) 

(19) 
(20) 

πεῖς ἴῃς ργοόθαῦὶς γοδαϊηζ. 
Αἱ ὑπ; πυτῖϊς ὃν. --- ΑἹ Σπ,, 6. 
Ὁ Ὅ3πι; δ᾽ καὶ αὐτοί -- ΠΌΠΙ. 
δὶ ὅθ.)  ἰ5 υπηεοοβδαιγ). ΓΒουχίι ὅθ" βίαπεὶβ ἰῃ 41} τῃ6 Νεγϑβίοηβ, ἰὶ 15 δῃ ὑποχ- ζ 
ὑεοιοα ἀπιϊςεϊραιίοη οὗ ν. 12, πᾶ 5!ιουϊὰ ὃς οὐ ς, ΡγοΌΔΟΙΥ ἀοι εὶς οὐ 88 
(5υ ΟΟΚΝ.. 

ον 431 πὴ ΟΟΕΝ. νυυῖϊο5 Π5Π, τ 3; Ὀὰῖ 1ἴ 5 Ὀειίογ, ἀἴοῦ ν. 13, ἴο γοδα ΠΝ, 
ΟΚΆΑΊΖ ἴλἴκε5 1 45 ἱπιρεγδαῦνα. 
ΔΠΤΡΒΕΊ; ὅ καὶ δώσω, ψεπος ΝΈΓΞΙΗ. (ἢ ΘΜΕΝῸ) ΠΝ; ΟΟΆΝ. ἸΒᾺ. ΤΒς τεπάοι- 10 
ἱῃ γέ ἰδ ἱπηργοῦδῦϊα. [{ἰ Ὀ6 ἰακδῃ 45 νεγὺ, 115 οὐ͵δεῖ τπᾶγ Ὀὲ ")3}} (63), οἵ 
ὈΤ) (8); ιἰτἸς Ἰϑιἰογ΄ σοπϑίτι οι 15 φἰομιο Ὁγ ΟΟΕΝ,., (ἰδ ἔογννοῦ ἰ5 (ανογε Ὁγ 
νι 18. ΠΟ σομδτπσ οι οὐ Ὁ ἰνὸ (ὉΠ νοῦ, ΠΣΌΒΉ ἰᾳ Ἰοίς βιιβροηοι! ; ἰϊ ᾿ς ΠΆΓΟΥ 

Ρυ 551} τὸ τὰκο 1ἰ ἃ5 τοϊαἰἱνα οἴαυθς (55. διῤίἑεδ.. ἀεδιῤε» ἐγγιώμέ5), αἀπαὶ ἴὲ πλυϑῖ 
Ὀς οπιιιιεά, 1 
Αϊ ῬΡ.Β, ΡΙ6]; ροϊπὶ ἃ5 ΝΊΓ[4ἱ (ὅ ῥαγήσεται). 
41 κ,, ΚΛ. 
Αἶετ ΑΕ ΠΌΠᾺ ἱπβετῖ ΒΝ, ὅ ἐπάξω. ΟΟΕΝ. τεδ 5. ΠΌΤ, οπι την ΓΟ]]οννίηρν πϑ 95. 
Δ ΝΥ; νος ΝΙΓΑΙ ἼΘΝΉ, νἱτἢ 58, απ ἃ5 ἰη 3 ν. 12. 
2 γκ (ινίςο); τοδὰ πῆς, δίιογ ν. 12. ["Ὲ τᾶν τησδη τυλογο (ζοιηρδῖα 5 ὅση. 20 
41,7, ἃς, ἸΝ, Αϑ5γγ. ἄμ, Ασα. οὐ}. Λ55. ὅμις τποδῃβ Ὀοεὶ τυλόγε αηᾷ 2λε7ε ἐξ 

γιοΐ; 555. ΠΕΙΙΎΖΒΟΗ, ΗΝΝ, ρ. 48Ὁ Ἰνεῖονν ἀνὰ Ρ. 495 αὔονα. γῈ δ 5. ἃ ἰδῖεσ στποαϊ- 
Ποεαίίοη οἵ ἄμ; σοπιρ. γδ δ, γδὲμ, ἃς. --- ΡᾺ Η] 
Ν. τό οἵ Δ ἰ5 εχρ᾽ απδιΐοῃ οἵ (ππ ργεσεάϊης ἤραζα, Ρτο αἷγ τὐδεά Ὀγ τς Ῥτγορμεῖ, 
βίπος ἰΐ 5660 Π1|58 ἴοο ἰοῃξ δῃᾷ ἰογτηδὶ (ογ ἃ 5. ραὶ ροβ8. [ἰ 5 Ὀταςκείοα Ὁγ ΟΟΆΝ,, 25 
.ὰῖ γοϊαϊπο Ὁγ ΘΜΕΝῸ, ΘΙΚΟΕΕ. 85 8η δχοϊδπιαίίοῃ. 

Δι δὰ; τοδὶ ὃν, ψ ἢ 6. 
Δ σῖκ,, ὅ. 

Δ ΤῊ; οὐμἶξ [86 ἰογπα] ν, ρΡγοΌΘὈΪΥ 5οῦθα] κἰσυνγηρ ίτοπι (ο]ονίην Δ. Ὃ ἰ8 
βίην. οἵ οἶα55, κε (ὉΠ ον ηρ δ. Δα ΠΙΑΥ 4150 νυεῖῖς ὉΥῚΝ. 30 
Δ ΓΛΠΒΌΦΙ; οὐῖ {π᾿ ἀτι!οῖς 18 ἰογὰ οὐἵ οὔ ρίλες; ὅ ἐπιβόλαια. 
ΑἹ ΠΡΠῚ Π59 ΠΟΘ Ὅν" ΠΡΥΤΣΠ ΠΊΖΌΣΠ; δ αἱ ψυχαὶ διεστράφησαν τοῦ λαοῦ 
μου καὶ ψυχὰς περιποιοῦντο; 3, 47 ε»: εαῤεγενη απήριας ῥοῤμῆὲῥ πιοὶ νἱυϊβεαδαλ 

απέρνιας ἐογεένι (Ὁ); 8. ἐᾷ6 τοις ο7 »ῖν ῥεοῤίε γέ ἀρ, αμαῖ γομ» σισρ σοιμές γέ 
ἀεοῤ αὐἵΐνψε (50 50} 5: Δη(14}}γ ἃ, θυ ραγαρῃγαϑίη).. ΤΏ ἰάδα γίνε ἴῃ 53. 5 τῇς 3ς 
ΟἾΪΥ οπς ἴδαϊ 5ιι 5 τἰἰ σοπηδοϊοῃ (30 Κδϑῆὶϊ, Η1ΤΖ.); Ὀυϊ (ἢ ἐχργεββίοη οἵ ἴῃς 
σοηϊίνε Ὁ. '»ὺ δηὰ '"3ὴ 15 πατγή, δηὰ {με Ἰαϊῖογ ννογὰ ἰ5 ἱποκίηρ ἰὰ ὅ. ΟΟΚΝ. οπιῖῖϑ 
Ὀοι {Π||58ς 45 μἴο5565, πα (ΟΥ̓ "ἢ ψΠῖο5 ΠΠΠΊΌΣΗ (Δἤοτ ν. 19); {Ππ|5 σμδηρς οἵ νετ) 
5 ννῖποις Ν ἐγβίοηδὶ δι Πουιν, ἀπὰ ἱπιγοάιισοβ ργοπιαίιγο! Υ {πῸ6 ἈΠ πο 515 δ... 
ταῦ οἵ ν. 19. ΤΊΙΕ γοδα πρ "ΠῚ ἸΞ ΖΒ ἜΣ ἫΡ "ὍΣ ννοιὰ γῖνο ἃ σοοά 56ῃ5ς6, "υῖ 40 
85 πο ΟἰΠΕΥ βδυρροῖὶ. Τῇ εἐχργοϑϑίοη ἰ5 Ὀείϊογ οὐ τε ἃ5 ἴῃ 115 ργεβεηὶ (Όγ} 
πἀπἰης6} ΠΡ Ὶ 0 ]6. 
Αϊ Ὅν"; ὅ λαῷ, Δὐοριεἀὰ ὈὉΥῚ ΟΟἈΝΙΙ,, 
ΑΔ δκ, 50γἰ 4} Ἔιγοσ ίοσ ἮῬ. --- ὅ ὑψ; τεδὰ 3 (Η11Ζ.), νὰ 38. 
41- ππ]ρῦ,, 65, ρειθαρβ ρίοϑϑ, πιόσε ὑγοῦϑὈΪν μετα βογ αὶ γεροιτἰοη ἔγοπι ἴῃς 45 
οπά οἵ ἴῃς νεγβθ. 
4 ὈΣΉΡΤΙ, σι ογε ἰπς ργοποῦῃ οἵ {Ππ 2 ἢ. τᾶ κὸ5 ἃ (αἶσα γοίσγοπος; τοδα ὨΣΛΗΨΥΊ. 
ΟΟΆΝ. Ὀγδοίκαιβ "Ἢ Ὁ οὐ ἴῃς ρστουπὰ (παὶ 'ΘΒῚ " ἀοα8 ποῖ οσουγ ἴῃ (6 ραγα!]οὶ 
εἶαλυδε ἴῃ ν. 21. 
4 ὈΥΡΣ ΠΑ, ἃ [α]5Ξε (οσιῃ δπὰ ἤσγε πιεδπίηρ!εϑβ. ΟΟΕΝ.᾽5 ὨΆΡΡΥῪ εἰποηἀδίίοη Ἰπὲ φῸ 
ὈΨΌΠ ἰ5 ἴο Ὀς δάοριεά: 7 τοὴὴ οἰ γγές ἐλ φτοιοίς δις. 
Ἀ1- ΠΡ"; ὅ εἰς διασκορπισμόν, ρεοΓΠΔρ5 -α ΠΤ, ἡ 6,ς; 3 «αἱ νοὐαγιεἶμ»:, ἴτο τ 

Διά, πῖθ; 38. ποοὶγ, ΛΙοΙ, οἱ ὡκοί. Τὶς νου 5 Ἀρραγο ἃ μου ὉῪ δὰ 
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Ατγαπιαὶορεικίην 5ογῖθα, ψ]ὸ ποιοὶ παῖ (πε ἤριγα ἐπ αἰἰὰ ἰοχὶ σορικίης ἃ ἀὴ 
Δ} ιϑίοῃ ἴο Ὀἰγάϑ. 
ἢ ΠΊΝΞΣ; νσῖῖθ 2.5} (Η17Ζ.), 845 ἰπ ποχὶ οἴδιιβε, δὰ νὰ ὅδ, νϊςῖ, Ὠοννενοσ, 
αἴϊδο 2 ῥΙυτ. 8ιης 
4. ἯΨ, , δ, οπἱτιεὰ ὈΥ ΟΟΕΝ., ρεγμαρϑ βρίοϑϑ ἴο ροίΐηϊ οι οἰδαυγ ἰπαῖ (π6 3Ν2 κα 

οἵ τῆς τἱρῃίοουβ τηῦδὶ Ὀς 4156. 

ΑΔ ΛΩΝ; ψΠτς ἸΒΊ2Ν, ἴὸ ἀρτοα νλΠν ρἱλγ, βυυ)θςι; οὐ 20, 1. 
41 δικσ"; ὦ Ισραηλ; ὃ 1 ὧδ; ΟΟΕΝ. ὈΝῊσ᾽ 2. ἈΓ1 ἰπϑεῦί8 Δ θαίνεθη ὩΡΙ δηΐὶ 

ΑΝ 8.11.12, ἀπε Ομ ἰι 20.1.3; Φ Οἱ ἶ 5 ἰϊ ἰοτὸ δηὶ 20,3. [ἰ 5θθιηβ ἰὸ "ς ἃ 

τηδῖίοσ οἵ Ἑοδοῖςα. 
“Ὁ ὃν ἴον δδ,, 566 ν. 4. 
4 δ λ,., 6. 
ΚΑΙ ΠΔ; Οὐτὰ μϑ. οδά 3, Ὧ5 ἰῃ ν. 7. ΓῸΣ ΝΛ) 22 Δ δ 118 ἐν οἷς ἐνέχεται 
ἡ διάνοια αὐτοῦ, ἀπά ἰπ ν. 7 ἰῃ ρῥίαςε οἵ ἐν ᾧ ἐνέχεται ἐν αὐτῷ. Τα ἱννο Οτεοῖκ τς 
ταδαϊηρθ ΠΔΥ τοργαεβοηὶ {ἰὸ σηπγὸ Π εὔγεν ἰοχί (απᾷ {1185 ἰοχὶ νοῦ] σοηίδίη ποτὰ 

πα 33), ἰὴ νυ ἢ] 6}} σαδο {Ππσγα 15 οη ϑϑίοη οἵ δἰ ἱπ 4] οἵ Κ' ἴῃ ν. 4 οἵ ἰῃ ν. 7. 
Ἴ1ι6 Ὁ91}) 32 15. οπιιςὰ ὉΥ ΟΟΆΝΙΠ, οἡ (ῃς ἀουθιι! ρστουπάβ τπδὶ 23 ἀοθ5 ποῖ 
ἌΡΡΟΔΓ ᾿π ὦ, δηὰ (πὶ ἴπε οἰδυδα 15 ννδητηρ ἰη ν.7. Α ἀϊβγοηςα Ὀεῦνεθη {16 
τοδλάϊηρβ οἵ ἴῃ Ηδθγεν ἴῃ νν. 4 απ 7 νοι]ά ποῖ Ὀς6 νεῖ βἴγδηρο. ηδὶ Ηδῦτον 20 
ἰοχὶ Ο 15 "αβεὰ ου ἰ5 ποῖ οἰεδασ. Τὴ οἴδιασ Νεγβίοηβ ξυρροτί Η͂Ϊ. 
Ἵ Ὀὔο,, δ, ροΞϑίἷγ βογῖθαὶ δα άϊείοη. 
41; οἡ {ἰνἸὲ τεδαϊηρ οἵ ὅ 5εὲ οὐ ν. 4 ἄῦονβϑ. 
25.. πο. Ἰεοδά ἸπΒΌι; ὅ καὶ θήσομαι αὐτόν. 

41 ὈΨῸ πιυβὶ "6 νἤϊίθη βἰπρ. 25 
Αἱ Οὐνψοῦν πῖκῦ; ὦ εἰς ἔρημον καὶ εἰς ἀφανισμόν -- ΠΌΨΟΝ προσ; ΟΟΕΝ. ΠΡῚΠ9 
ϑσΌῦ.. ϑυοὶν ἐαιηἐαγ ρηγαβαβ ἄγὰ βρεϑοίδ!γ ᾿ἰας ἰο βοῦραὶ σἤδηνα. 
1 Σιν, δ. 
ἢϊ ὉΚΣῚ, πὰ 50 ν. 20; 28,3, ἴογ νοὶ ΒΔ ἀπ ΟἸνϑβύυμο μῖνο Οὐγὰ δ), ἃ 
σογίῤέο ῥίέρμα ὈτΟΌΔΌΪΥ ποῖ οὐ ρίηα!. 
" ὈΨΌΣ 155)"; ὅ᾽ σωθήσονται, -Ξ 15 .}", χ5. ἰπ ν. 16. ᾧ ἰ5 (οἸ]ονεά ὕὉγ ΕΥ., ΠΠ112.) 
ΟΟΕΝ. ΡΙεὶ οσουῖβ πονίογα οἶδα ἴῃ {Π|5 σοῆβο, υῖ, ἃ5 ἢϊ ἰ5 ἰοιηᾶ ΟὨΪΥ̓ {Ππ|6ῈῸ 
Ὦπιε5 (ΕΧ. 3,22;12,36; 2 (Ἰ]ιγ. 20,25) {πὲ πἰϑαρο ἰ5 μαγάϊγ ϑβυβιςίοπς ἴοὸ σασδ56 ἰϊ85 

τε)εοσιίοη Ἰνογα. 
ἌΝ, δ. 35 
Το 4 ν0 ΟΟΕΝ. οδ]εςί5 τἰναῖ (6 αἀἰπιίηστῖνα 5εηθς οὗ τηἷἰ5 ραγίοϊε ἰ5 ἤδγα ἱπᾶρρτο- 
ρμτγίαϊθ, ἀπὰ υυγϊεβ ἸΞ, αἰτοῦ ν. 17; ὕυυϊ (ογ {Ππ βίπιρ!ς Ὠγροιμαιςαιὶ ἕοτος οἵ 19 56εςὲ 
(δη. 50,15; ΜΙς. 2,11. ΑἜὄ5ίγτοηρ ((Ππουρ]ι ρογπαρ5 ποῖ ἀεςοϊσῖνο) Ρτουηᾷ ἴον ννηῖ- 
ἱπρ ἸΝ ογα 5. (6 σοποιτιςιίοη ἰῃ νν. 17.19. ὦ 566πὶ5 ἴο 'ιᾶνα δά 1». [Εοὐ 
(ὦ. 5. οἱ ον -ἰς) ψευγίν) τε νὰ 5ες γμοΐλν οῤῥέίις {μι νενελγ Οἰγομέανς, Νοῖ. 13, 40 
Νο. 114 (}υἱγ, 1894), Ρ. τογῆ; τὶ ἅϊε ποῖ οἡ Ἰὕζγα 1, 5. ἢΌ1" ΘΝ 15, ας. 50, 15, 
'5. ποῖ Πγροίπαίῖςα] ἰυῖ πλοδἢ 5 5 ΠΠἼΡ]γ: 7ουσεῤά τοῦδ σχεῖν ῥγοσεομές μα (Οὐ ὉΚ- 
ΠΠὙ͵ΖΒΟΗ, “4::νν. Ταρεινογίεγόμελ, Ὁ. 3730). ΕΖ. 14,12-20 πιυδῖ πᾶν Ὀθδη ἰη- 
Πιυσποεά ὈΥ τπὰὸ 1λΑ) γ]οπίδη Ασςοοιπὶ οὗ τὰ ΕἸοοά, ςο]. ἵν, 1]. 12-20 (ΗΑΌΡΤ, 

ΔΝώμγοσ ρος, Ὁ. 142, 11. 180-194); Γ΄ ΠΕΙΙΎΖΒΟΗ, Δ αγασίες, 146; ἸΕΒΕΜΙΑΒ, 75μ“- 45 

δαγΝ ὠμγοί, Ὁ. 54, π.92; ΑΥΝΚΕΙ͂,, Ολαος, ᾿. 428. --- Ρ. Η!]] 
Βείοτε ἙΙ͂Ϊ πζὺν' Ἰμϑασι 1 (45 ἴῃ νυ. 18), τς σοπάϊίοι θείην ᾿ογα σοηιηυεά. 
Δ Σκ,, δ. 

Ο 

(18) ΑἹ», ὅ. 
(19) 31 ὅκ, σοργίπι᾽5 οὐτοσ ίωγ ὃν. 4ο 
(20) Κι ΣΑΣ, 5Ξεὲ ποῖε οὐ ν. 14. --- ΑΕ Σκ, Κ. 
(21) 41 “ἴκ,, 6. -- 81 δκ ἰοῦ ὃν. 
(22) 431 ὈΝΧΥΘΠ: ὅ οἵ ἐξάγουσιν; 33. ςαΔ.2.».; 3 εἡμεοηέλει. ΤΊΘ ρβϑινα 56ῆ56 ἰ5 ἴο "6 
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(23) 

15 (4.5) 
(6) 

(7) 

(δ) 

Ι6 (ἢ) 

(4) 

(5) 
(6) 

64 -αθοενος φχεβίε 292)..8:»»- - 14,23--16,7 

Ρτοίογγοι, (ον {Πππ βιιρροπιοη 5 ποὶ Χ τονδὶ ουὐἱος σποιγῖ, ἶζο ρα, Παη οῖ, αηα 
7] ὦ, ὀγήπρ' ἐλ εῖν ἐὐτμέγεη ἀτυαν ((οτ τἶλα ταβοιθα γαπηπαπὶ ἄγὰ ποῖ τἱρ] ἴδοι), Ὀὰϊ 
εὐεν 17 (ςοπίγαγΥ ἴο πα βίδιθιπγοηϊ οἵ ν. 16) σον" 267. 50᾽15 σλοικα δέ τῤαγεά, Ἐοτ 
ἃ ἀἰποτγοηι νῖονν, Ξος ΜΌΝΕ, 7 γολᾶ., ρμυ0. 132. 
ΟΟΕΝ. ἰο πνοϊά {π᾿ ἰλυϊοΙΟΡΎ, οὐμϊῖ5 ΝΣ ὝΦΙΝ 9 ΠΝ ΟΝ ὃν, ἀπά ἰπβογίβ 9 ς 
Νείογθ πη π; δῖ τῆς ταρδι οι ἴῃ 41 15 ποῖ νἱ οι ἰοτοα, απά 15 Τοιιπὰ ἴῃ 532. 
1 Σπ,, δ. --- Ἰπ νν. 22.223 41 (τον ὈΠΌΠΩΝ ἰο ὉΠ ον 5 οπἰἰεα ἴῃ ΦΝ, ἀρράᾶγεπιν 
ὉΥγ λον" αοήοϊειεζο». 

Οη ἴἰτ τηϊϑιγαηϑδῦοη οἵ Ο 566 ΘΟΉΗΓΕΞΝΕΕΒ, ΟΟΕΝ. 1ο 
ἘΠ Υικ,, 6. 

ΜΔ ΥΡΩΣ ἼΖΕ. ΤΊϊΘ 1 Ρ. 5. ἴνὸῦς ἱπαρργορσγίαϊα, δὰ νὰ πιιδὲ τοδὰ ΝΑ], 18), 45 ἴῃ 
ν. 4. ἸλῈ τς ΟΝ 15. αἶϑὸ βυπίοι σΆ}}Υ ποτ ρίνο, ἀπ πλιϑὲ ς οἰπἰο; ἴῃ {ἰς 
"ΓΟ δὴν ΠΣ ΠΟΙΌΠΒ 5. Πα ΠΓΆΥ τὸ ἼΝ5. ᾿ς αἱ σγαιίοα πὲ 4} βοοιη5 (0 ᾿ιᾶνς ὕοοη 
"6 ΟΥ̓ ἢ ΘΑΥΪΥ 5οΥς. Μ]10 νυνί] ἰὼ ΟΧρΡΓο85. οἰ ΑΥν {Π6 βονογεί μιν οὗ ις 
]πνη:. 

4 2; ΟΚΧΊΖ βυρραεβῖβ ἸΝῊ), --- 41 ὈΒΥΨΤΊ; τεδὰ ἸΡῚ1", ἢ δ, τῆς τείεγεηςς Ὀεΐην 
ΠΊΟΓΕ ΠΑΙΌΓΑΙΥ ἴο (6 [οτυπαϊ οι ας {πη ἰοὸ (6 οχ ΐαϑ. 

ΑΙ ΣΝ, 6. --- Αἰΐοῦ ὉΡΌ ΟΚΑΊΖ 'νου]ὰ ἰπδατὶ "3. 
20 

ΣΝ, 6. 
41 ϑηπ. Οπνὲ {πὸ ἀγιῖοϊὶς, νἱν ὦ, ἀ5 ἰῃ ν. 45; ἰξ 15 (δ ἰμἀεἤηϊία σία ροτγίοβ “44γ),:0- 
γε, 1416 ταὶ {ἰ6 ἀεξεμὕδα 1185 ἰῃ σηϊπα. 
Ἀϊ τιῦ ΛΔ) δῦ. Οἱ ιἰἸὸ ταλαϊηρ οἵ ὅ οὐκ ἔδησας τοὺς μαστούς σου (ἃ σοττυριίοη 
οἵ 21) 5566. ΟΟΆΝΙΙ,,,᾽ 5 ποία. 25 

Ὦ ϑου,͵, ὦ, δὴ οὔβουγε ψογά, ρϑηαρβ ἃ 055; ἰἰ ἰ5 τεραγάβα ἃ5 ϑβυβρίεϊοιϑ 
ὈΥ ΘΜΕΝΙ), δπὰ οχἑτο ὈὉΥ ΟΟΕΝ. δπὰ ΘΙΕΟΡΕ. Οὐ πὰ Αϑϑυγίδη 2,155 85 --Ξ 
τυσδῆ, δε. ΕΕΙΠΌΒ. ὨΠΠΙΤΖΒΘΟΙ ἴῃ ἸΔῈ’ 5 σελ εῖ; Παμηπυογίογό. 4100, Οὐ ῬΨΟῚΔ 

ΠΌΘΝ ΣΡ 7 τυυίολ τ!» «ομεῦ το ἕσασς, ψ᾿ 6,7. Ε{γ]ῸΣ πνοδλης (0), εἐὐοαπσίην (ᾷ 
ΠΝΡΟΠΝδ) [ἴ πλιιδὲ ὕῈ. δὰ Αϑϑυγίδη ἰοδῃςνογά, {πὸ ἤπαὶ " Ἔχργοϑϑίηρ' {πὸ ἰοπρ ἤπαὶ 30 
νοννο η΄ Λδυτίδλη (ση 7465); ἴ πλᾶγ να αθη ἃ ἰοο]ιηῖσα] ἴση. ΙΓογ ἴῃς Φ ἴῃ 

ΠΠ ΟΡ γον τὸ ὺΑϑϑγγ. Ὁ ()}͵όολγις Ποῤζίήης κεν Οἱγεμέανε, Λυμ. 1887, 0». 1180) σοιη- 
Ρᾶτε ῥὴϑ 'ϑίγοοϊ,’ Ργορεγῖν ̓ παῖγονν ραββαρε᾽ (οἵ, εἦσιε 'πδγγονν᾽ τῷ ;ὁ.κκδ, ἘΠῚ ραγίῖαὶ 
Ἀ551 δ το ἢ ΟΥ̓ {116 ἸΠ1Π1}4] 5: ]8πὶ ἰὸ (Πς ἤπα] ὃ; 566ὲ 27εῤγαίεα 1,231; 4“. 7ομ.ι. 
ῳ Τά. 8,267 Ξε ἄσενν. Εἰ νοτυδί, Ρ. 3). ον φοῆφι 'δίγοεί, ἀἰϊηνίηυϊίνε σμφάφι τε 35 
ὧϑ» 866 4150 2 6277. ΣΖ. 41.257. »3.582, Ἰ..27). ΤΠῆς ἔοτπη, μα οἵ Αγαϊ]ῖς αϊιπίη- 
υτΐνε ἰογηις ἰ5 ἐπς ἰο ἀιω]}: .«ΌΣ τ Αβϑουγ, μσᾶδμε πυϑὲ ) 6 ἐχρί αἰηεά ἢ ἴη ἰῇ 53 Π16Ὲ 
ΩΥ 45 τιοεζοτη Αταϊὶς δά πῇ ἐἠπᾶη, ἅα. ἴῃ Αϑβϑογγίδη δὴ ἡ 15 οἰιδηρεά ἱπίο ὅ 
ποῖ ΟὨΪΥ υὑπηέοσ τὰ ᾿ηἤποπος οὗ ἃ ργεσεάιϊηρ “ ( ἘΠΕ ίοτ ἘΙΓΡΉΤΩ, ἴγυῖ αἰσὸ ὑπάτου 

(6 ᾿πῆυσπος οὗ ἃ ργεσθάϊηρ “ει ((ογ ἱπβδίσποθ, ἐρρηεδης 'οΥρτοϑθ᾽ ἴοσ ὁμγνιᾶπ, 40 
ἀνθ μ τὸν ηγμενηπάέ (ΟΣ ΜΛΥ τοιλαγκβ ὁπ πλριῶν τὸ ἤμδγμε 'ῬΡΥΑΥ οτ᾽ ἴῃ 

ιπῸ Οπεςαὶ Νοῖςβ οα σαι ἈΠ, ρ. 117, π. 3); τς “κι ἰῇ δυο. σᾶθε5. ΣΊΔΥ πανα ὍΘ θη 
βοιπιοα ἂς ἡ, τ αἰϑο ποῖ οὐ 19,9. ---- ν᾿ Η.)] ἈΘ, σωτηρίαν τε »ῶ 85; 566 Πιγ 6 

. 1.1), 7. 

“Ὁ θ δπ; ντῖϊς '" ὃν, 45 ἴῃ 29,5; 32,4; 33,27 αἱ. 45 
1 π 1013 2 ἽΝ) (δοσοπὰ {π|6),, δ, ἴο 6 οπνήιο ἃ ἃ5 σοργίβι᾽5 τεροιοῃ, 
Ἰοσγο ὑποι]εά ίογ. 
Εον 4Π Ὑ Δ (αἴϊτεγ 15) τ Ἠεῦ. ἰεχὶ οἵ ὦ ββεϑηβ ἴο ἴ'ανα "δὰ Ἴ ἼΘ, γῇ εγα Ὁ 15 

ΡΓΟΌΔΌΟΪ 5οῦ 4] πγϑυν τη ρ᾽ ἰογ . 
(7) Δ ποϑὴ »ιγγιαα, ἰα ἤστγα ἱπαρργορήδιε, ἀραπάοπίηρ {6 ἤρυτε τ οἷ 15 πγαϊηϊδίη- κ0 

εὐ {πτουρίους {τὸ τοϑὲ οὔ {ἰἰὰ νοτθεὲ ((ΟΕΈΝ., ὈΑΝΙΏ5ΟΝ); {Ππ|| 56π56 οὗ {{|ὲ ἰσττῃ 

ἰ5 ἀςπηεά Ὁγ [Ο]]Ποννίηρ ΠῚ 3 ΠῚ’, Φ ἱπιρ. πληθύνου, Ξε", πὐοριο Ὦγ ΟΟἘΝ, 

1 {ἀνοτο ΠΥ ἐπ 55, Τὰ αἰ σοππούιίίθη Πλγ ΠΥ μον 5. ἃ σου απ, ὄνθη 



τόδ 

(8) 
(9) 

(1ο) 

(13) 

(4 
(15) 

(16) 

(18) 

16,8---᾿τ -ἰθὐόνι Ἐχεβίε ὁθ6,»»8:».- ός 

τπουρῆ, νυ ΟΟΕΝ. ἀπὰ αραΐηβὶ ὦ, να οὐ {ΠἸὸ (Ο] ον ίηρ ἼΠΠ5. Ηλι ένυ, δεν. 
ες Εἰ. νέες, Μοϊ. 24, ὑῃ. 30 ἷ, πὸ» Μοωμγέελίμρ. Αἴον τ1Π6 σοπιπιδηὰ ἴο ἴἷνε 

(ν. 6) να δχρεοῖ ἃ κἰδίδιπεης οὔ νῃαῖ [ΗΝ ἀϊὰ ίοσγ τῆς ταβοιεὰ ἰηίδηϊ (30 
ὈΑΝΙΏ5ΟΝ); τεδὰ Ὑ ), οσ ψἱ Ὦ σϊ ΘΆΒΙΥ σοπλα (ἰπ Ἵ (ΔΠΠηρ οὐ ὈΥ 

τοάβϑοῃ οἵ ἴῃ6 [Ο]]ονηρ 5) 4ἴ ΠΕ δηὰ ὦ 3. ΟΚΑΤΖ 52 "Δ. ς 
2 ὈΥζ; τοδὰ Ἴπῷὸ, ἢ Κ. 
4. ὈΝῚΡ Ἵν». Ἐπιεηα, ν ΘΜΈΝΌ, τἤεγ ν. 8, ἴὸ ὈΠΤῚ ΠΡ3; ΈΠΒΗ. (ἢ ΘΜΕΝῸ) 
ὈΝῚ»; ΟΟᾺΝ. ὉΣῚΝ) Ἵν (α|5ϑο ργοροβεὰ Ὀγ |. 15. ΜΙΟΗΑΚΙΙΒ; οἱ ΠΑυΡῚΤ᾿ 5. ποῖς οὐ 

(δη. 18,12 ἰῃ ΒΑΙ1,5 σερεεὶς, Ὁ. 118, 1. 49); ΗαμένΥ, ὈΝ ΠῚ» Π»3. Τῆς τοδάϊηρ 

οἵ 41 15 Ξε αὶ σἴδηρε ἴὸ ἀνοϊά νον ἐμἠομεσία. Ι΄ο 
Ἀ1 Σῖκ,, δ. 
Ου ἴδ υβε οὗ (ῃς νετῦϑ ἼἸῸὉ δηὰ πὸ οὐ Η. ΨΝΈΙΝΕΙ, ἰῃ ΖΑΤ ᾽οδ, Ρ. 19. 
[ΓΠμε σοπιοϊπαιοη οἵ ΠΩ νι ἱἰϊ Αβϑγγ. μα χ δ “δ ρ᾽ 15 ἱπιροκβί δὶς. ἽὝΠΕΓα 15 ΠΟ 
Αϑϑγγίδῃ ννοσγὰ ἐπ χἕῆ. [᾿πϑιοδὰ οἵ ἑαχ ἢ νὰ τπυϑὶ τεδὰ σαῤἧῇ (ω ει... ΗἿὟἿΝ τ94" 
δηὰ γος), δηὰ τ ϊ]5 ννοτά ἀοδβ ποῖ τήδδῃ “ἀδοῤ υυῖ ει γπαίσαί ξέρε εἰἰοσ οὗ 5ῆδερ 
(Αϑϑυσ. ἡνενιδγ) οὐ οἵ ρμοαῖβ (Αϑϑγγ. οηξι). Οαὐξῆ ἰ5 ἀοτνεὰ ἔτοιῃ ρεόξεε κνλει55, {ι]}- 
Π655, ἱηηδίοη, )υ5ῖ 5 πα 17. 'ἤγϑι' ἔτοπὶ »μαχγ “ἴγοης,, ΟΡ ἴσγοπὶ ὉἽΡ; 566 
ὈΈΙΏΎΥΖΒΟΗ, “44:5. αν. κα ὅς, Νο. 372; Νότ,Ὁ., 5γ»γ. Ογῶ δ 135. -- ΡΙ Η] 

ΚΙΩΡ Ὅν; τεδλὰ Οἷτὰ ὧν. 
ΚΜ ϑοκ; τεαὰ Οἰγὰ μὐϑπ. Τῆς ἤπαὶ " ἰῃ ρεσγί. 2 βίῃρ. ἔδηγ. βεεπιβ ἰῃ Εζεϊ. (9 20 
Ὀς ποῖ δη οἷά ίοσπι Ὀιϊΐ ἃ 5ογ δὶ Ἔσοσ. 
ΑΪ Ὁ πϑλῦ ΠΡΥΒ,,, Φ, οπιῖς 85 β]οββ ψίνίηρ {πὲ ρο ἶς 81 Ἔχρίδπδιίοη οὗ {ἰῈ 
Ργοσοάϊηρ ἤρα. 
Ἀψ1 Σκ,, 6. 
4 -Ἐπλι,, 63, ἀπά υηϊηιε!}} μ1}} 6; ΡΥΟΆΠἾΥ ἃ μίοββ, ψίνοβα οὐ ρίη ἐπηηοὶ ΠΟΥ 25 
κα ἰγταςοα υν11}Δ σοτίαιμιγ; [ΠΛ Ι͂ΝΥ ἡ πν 9. τολυετοῦ ἢ δέ. δας ποχὶ ποίο, 
41 - πο κῦλ ΓΊΝ3 δθ, ἂπ ἀποίδηι ρίοββ. ὦ καὶ οὐ μὴ εἰςέλθῃς οὐδὲ μὴ γένηται; 
Ψ. ὡδν) σοῦ ἔο «,Δ5.} ἢ; 3. σἱεμέ πολι δέ Μιοίιεη γιόφις μεμγνε ἐςίτεμδν τὶ μὉ 
ΠΣ (Δηἀ 50 Σ); ἃ ἘΠῚ κὸν Ἴ9Ἴ5 κῦ "οΖ ἀεοογάδησ ἐο τὐλαΐ τας γίρλ ανα ῥγοῤεέν, 
ῬοΙΠΔΡ58 {πὰ ἔγθα γεηδογηρ οὗ {Πὲ βᾶπια ἴεχὶ 45 (πδὶ οἱ 3. Ν ε πᾶνε ἤεῖε (6 10 
ἶοβ5 οἵ ν. 15. ἢ της δα άεα ΠΊΝΔ κϑ, ν Πΐο]ῖ 15 ρασθαρ5 ἔογ ΠΣ Ὁ. ΟΟΈΝ. ἰγδηβίουϑ 
{π6858 ἴννο νογάήϑβ ἴο ν. 5, ἀπά γελὰβ {ΠπἸ|γὰ ΡΠ 15) ΠΜΚ3 19, ]ν1ο]ν 5 ρου πα ρ5 Ἰητ6}}}- 
σιρ]ς 85 ἃ ρίοβϑ, ἰδεῖ σ]ιοι]ὰ ηοὶ )6 αἰ α πιο αἰ ἰοχῖ; ἰἰἰσ πσὸ οἵ ΠΝ οἵ εἶς 

δτηδ]α 15 δἱ ἰεαϑὶ ἀοιδιι! (ΑΝ 50Ν). Ῥοβϑιὶνγ (δ μἱοββαῖοσγ νυγοῖς 5.0] 
ΠΤ Ὁ 85 ἃ σοϊηπιεηῖ οἢ, οἵ δχρδηβίοῃ οἵ, ἴπε σοποϊυάϊηρ᾽ βιαϊδιηθηῖ οὖν. 1ς, ἀπαὰ 3ς 
τῆς νογάὰβ γμοῖ ἱπίο νν. 16 πὰ 19 ὈὉγ οτγοῦ οὗ σοργίδῖ5, ἀπά ἰὼ πιυιϊαῖεαὰ ἰογηι; ἰῃ 
ν. 16, (γᾺΠεσ, σου 81 πλϑυν ηρ ἰηβογιοαὰ ΔΝ κὖ, ἡ Ὠϊοῖ πλαῪ πᾶνε σους ἴτοπὶ 
τς ργθοεάϊηρ ΠΊΩΝ 9. 
ΚΊΜΡ ὍΣΣ; το Οὐγὰ ΠΠ). 
ἢδϊ ὉΠ. ἌΣ ῬἽΘΡΥ ΌΨῚ 15. οπλτςἢ Ὀγ ΟΟᾺΝ. κ8. ἀπ ἰπβαγιίοη ἔγοπὶ ν. 13, ἀπ] 40 
ἴῃ ἴτε πεχὶ νεῖβε ἰΐὰ οπί5 ὙΛΟΘΜΠ 2) Ἰοϑὶ πρΌ. Ηἰ5 ργουηάᾶβ ἀγὸ ταὶ ἔφην 
ν 85 ποῖ ἃ ἰαννίι! οἤετίηρ (1.εν. 2,11), δηὰ τπδι τπ6 ναγϑο- αἰν ϑίοη 15 ποσὰ ἀϊσιυτγὺ- 
εα, ν. 19 θείης ἰδ ΟὨΪΥ ομα ἴῃ ἴῃς ἱηαϊοίτηδηῖ (νν. 16-20) νϊςἢ ἀοα5 ηοὶ Ὀδρίη 
ν ἢ ΠΡ; ὉΥ τὨγονίηρ νν. 18 δηά 19 ᾿πῖο οὔδ ἢ μδὶηβ ἴἢς ἀδϑὶγθα ϑΥπ ΙΓ, 

ἀηὰ τῆε οχοδβϑῖνα ἰδηρτῃ οἵ τῃ6 πον νϑῖβα ᾿ς δνοϊὰβ ὮὉγ τῇς οπλιβϑϑίοηβ. 50 ἔδι 45 

ἃ5 ταραγάβ ἴῆε όπου, Εχεκιεὶ 15 ποσὰ σροακίηρ οὗ υηϊαννίι! συϊ5; ΠΟΥ ἰ5 ᾿ξ σαταίῃ 
αἰαῖ {6 γσυΐϊο οἵ ἴμον. 2,11 οὐιαϊηςα ἴῃ ᾿νἰ5 (γὸ. Ἴ]ις πνομιίοι οὐ λρμ2᾽ ἀπά οὐ ἰϑ 
ἰο δε οχρεςῖοά; οτ ἃ τοοκ ᾿ἰθφιίοη οἱ λομέν (Ἰπϑιομα οἵ τυλ,6) ἴὸ {πὸ διυη-ροά 
866 Αἰ. τς,48. [Ησπογ νὰ5 οἤεγθς 4150 τὸ τ μοκ5 οὗ δ γ]οηϊι; 56ς Νεῖ». 
τοι. ἱ, 20; ἰϊ, 33; τί ΟΗΒΑΌΕΝΝ 5 Αἰ ρισεδγιδίολδε 2)όμολδιφά, 3,2. (βου η, 50 

1800), ρΡ. 33.37; ὈΝΠΠ ΖΘΟΗ, αραενωγίογόμολ, Ὁ. 280" »εῖονν 5. ν. τὐὠνμδί, --- 

Ρ. 11. ΟΟΙΝ.᾽5 οτιἰςῖσπι οὗ {πὸ νϑγβο- αἰν βίοῃ ἰ5 δουῖα; ᾿γυῖ, ἴῃ τ6 ἀῦφοησα οὗ 
οἴ ογ βιιῆςϊοης ρτουηε5 ογ ἰκἰ5 ΟΠ ἰβϑίοῃβ, ἰὶ 15 δία σ ἴο δοςερῖὶ ἴΠ6 ἱγγαρυϊατγίγ, 

σεῖς. 9 

5 



τό 

6ό -αθοϑῦς ἐἔχεβίεἴ 492.8;»-- 16,19--34 

ΟΥ̓ ἴο ἴἕγονν νν. 18 δηὰ 19 ἰορεῖπεν νἱϊπουιϊ τοραγὰ ἰὸ Ἰδησίῃ, οὐ Ἔνθη τὸ ἰπβεσί 
ΡΠ αἱ ἴῃς Ὀερίπηίηρ οὗ ν. 19. 

(19) 431 Ἔτη, γίοββ; 566 ποῖθ οἢ ν. 16 δρονα. 
ον Αἱ ὙΠῦϑαπ, 3. (Δα 2,5» ..) τολὰ ἼΠΟΚΜΌ. --- “ἢ ΣΝ, δ. 

(20) 41: ἡ,, 6. ς 
ΟΟΆΝ. οὔ 5 ἽΠΙΣΙΒΘ ὈΡΌΠ ἃ5 ψγδιηπδίς!}ν 5ιβρίείουα, δηᾶ τῆς ψῇοἱϊς οὗ ν. 21 
ἃ5 Ἰἀδηιςαὶ ἴῃ τηεδηΐηρ 'νῖτΠ, δηὰ ἃ ροββ οὔ, ν. 2οΡ. Τῆς ραββϑᾶρε οπιϊτεὰ ὉΥ 
ἰν πὶ, οτνενοτσ, 18 Δῃ ἄρρεδὶ θαϑεὰ ου ν. 2ο. ἴῃ ἽΠΙΔΙΠΘ ἰξ ἰ5 θεῖος, τ Οὐτὰ, ἴὸ 
ἰηβογὶ " Ὀδίοτε Ἵ; 866 ν. 15. 

(22) ΑΔ ὙΠΣΙΠῚ ὙΠΣΡΙΩ 59 πκὶ; ὦ τοῦτο παρὰ πᾶσαν τὴν πορνείαν σου -- 5 Ὁ ΠΜΙ͂ ΄ὸ 
ἼΠΊΣ. 
ΚΜ Ὧ3Φ2Φ2|; τεδὰ, 45 ἰῇ πιαγρίῃ, ἈΘΙ. 

Δ. ἜΠηπ,͵, 33; ὅ ἔζησας - ΝῊ, δἴετ ν. 6. 
(23) ΑΔ 19 “κα, Θ᾽; ροβϑί] ἃ βίοββ, πιοσε Ῥγοῦ δ Ὺ οπιϊιεὰ ἴῃ ὦ Ὁ. 5εταὶ εἴτοσ. 

ἌΣ κ;, δ. τις 

(25) Κ΄ αἰ ΗΠ ἼΜΜΣΙ; τοδὰ ρΐατγ., νἱ Οὐγῶ, ῬΠΌΙΣ. ---- ΑἹ ὑκ; τεδὰ ὃν, ἱτἢ 6. 
(26) 44| ἼΠΣιΣ; τοδὰ ΤΏΣΙΣ. 
(27) ΑΔ] -᾿ ΠῚ Ἴ5Υ:Ο ΠΙΘ 927 ὈΠΣὉ ΠΣ ὙΠΝΑΣΘ 9023 Ἴ2)ΠΝῚ ἽΡΠ ῬΕΊ ΤΡ Ὁ ΔῸΣ) ΠῚ). 

Τινβ νοῦβα, (πουρὶ ἰουπά ἴῃ ὦ, ἰ5 ἴἰο Ὀ6 οπϊεὰ 45 ἱπιετσυρύηρ ἴῃς [151 οἵ ἰη- 
βάο]|65 (Εργρῖ, Αϑογηα, ΟἸα] ἀ6 8), δη ἃ 845 σπγοποϊοψι δῖ ουϊ οὗ ρίαςο. [ἰ ἰ5. 20 
δη οἱά ρμἷοπ85, διἰἀες ἃ ΌΥΚ 4 σοργίῖϑὶ ψῆο [εἶς (πὶ τὸ ΡΠ Π 5 πε ἀοτηϊηδίίοη οὐρῆῖ 
ποῖ ἴο ΡῸ υππιοπιϊοηεά, Τῆς τγοργοβεπηιδιίοῃ οὗ {ἰἰὸ ῬΙ Ἰ5 πε 5 845 δϑἰιαπιδὰ οὗ 
5 γι} 5 Ἰἀοἰδίγυ 15 βίγταησα. [ἢ ΔΩΥ οᾶ56 ΠΌΪ ([Ἰοτς σγηϊδοι 4 }}} 1Πὴρ0551}}}6) τηυϑὶ 
0 τεψαγάεδά ἃς ἃ ψἷοββ οὐ Ἴ"ΥἼ. ΗἩαιϊένΥ, ἡ ἐ., ἀείεπαάς (ῃς νεγβα. 
“Δ »}}),, Θ᾽; ρουῖαρϑ 80τὶ 4] οπιϊβϑίοῃ ἴπ 1Π|ὲ ασγεακ, ρογαρ58 ἰπβεγιίοη ἴῃ Αϊΐ (γοπὶ 25 
17,4. ΟΟΆΝ. οἱνῖῖ5 5; Ηαιμήνυ τοδλάς ([Ἰ στὸ απὰ ἰη 17,4) "5 ΜΝ. 
ἘῪοὸν 41 ΠΌΣΙΣ (τοδὶ ρῥ]ιτ.) ὦ ᾿45 (ὈΥ βεοῦῦαὶ εὐγοῦ) τὰς διαθήκας σου; ο΄ ποῖε 

ο ν. 30. 
(30) “ἴ Ἴπ5} πῦοα Πρ, ἃ βοιβονιαῖ ἀἰΠηοα]ι Ἐχργαβϑίοῃ, ἰοῦ νμἰςῖν, Πονγενοτ, {π᾿ Ν᾿ ἐγβίοπϑ 

δυσροπὶ πο 5αιἰϑίδοϊζοτγυ οἐπιοπάδιίοη. 6 τί διαθῶ τὴν θυγατέρα σου; ρεΙΠΔρΡ58 --- 10 
ἼΡ39 ΠΌΤΕ ΠῸ (θοα 1105.11,8); 8. ὠδίραδ, «ογὶ πο, μευ ρ5. σης ἰοχὶ 8 ἴπαὶ οἵ 
6; 3, 1η σε πμρρμΐαδο ἐον ἡμη δ (απ 50 ΣΌΜε πε), πϑοκ Ὀεΐηρ ἀοτὶνεὰ ίτοπι 518 
αἰγαωμαῖδο, ἴῃ τῇς ἰτορίςαὶ βεῆβδα ((ΟΕΝΙ11)); ΤῸΓ 5ἰπηΐαγ τοδαάϊηρβ οἵ 3ΗΕ.' 566 
ΕἸΕΙΌ. ἃ [Ἰιαὰ ουγ ἰεχὶ ἄσεν ργεαΐ ἐ.ε τυϊεξεάεες οὐ ἐὰν ἀεαγέ) (νης α ΟΕΑΤΖ 
ΠΘῚ ἴου "κ). Τῆς οχριοϑϑίοη ἄσεν τυεαξ ἐὰν ἀεαγέ, δι5 ἠοῖ Ὀδαάν ἱπίο ἴῃς σοη- 3ς 
πεςίοη; ἼΠ55 πιᾶγ Ὀς οἷά σοργ δι 5 εἴγοῦ ἴον Ἴ39, οὐ Ροβϑί])ν τῆς ἰδιἰηῖπα (ογπι 
νν5 ἱπναηπίςἃ οὐ πείορίεος (ἰϊ ἰ56 ἅπαξ λεγ.) ἴῃ δ᾽ υϑΐοπ ἴοὸ τἰἰς Ἰδα οὐ τνδκῃοβ8 

(ΜΉΝ ὃ). ΟῸΚΝ. νηϊο ἍΠῸ29. Ὁ ΠΌ, διαθήκη Ὀείπρ κυρροκίς Ὦγ τς διαθῶ οἵ 
ὅ δηὰ τς “εεία"πϑηο μο οἵ ἴῃς Οοριῖῖς ἀπά Ασαῦὶς ΨΝεγβίοπϑ; Ὀυϊ τ 5 Παγα Ϊγ 
83):115. 1π6 σοππεοίίοη. ΗΑΙΕΝΥ Ργόροβοβ ἴἰϊς ἀουθιι ΠᾺ" οἵ Ἐχ. 3,2. 40 
4 γῖκ, δ. --- ἰπβιεδὰ οἵ ΑἹ ποὺ ὅ ᾿ιαβ καὶ ἐξεπόρνευσας τρισσῶς (-- ΒΨΊΨΙ) ἐν 
ταῖς θυγατράσιν σου. 

(31) ἴπ ΑἹ ΤΠΠΌΣ3 οπιῖὶ ἴῃς ", --- ΚΒ ΠΡ απὰ ΝΠ; τοδὰ ΟἿὐτὰ ΠΡ ἂπά πὴ Π 
ἣϊ Ὁ ἡσελίδε, ἀπδυϊαῦ]ς; ὅ συνάγουσα; τελά, νἱἢ ΟᾺΛΥΖ, γ8Ρ (σ' 22,20; 2 (Ἰ}ν 
24,5); 1112. ὈΨΡ «- στρ; ΟΟΚΝ. ὈΡ᾽ (Όοη. 47,14). 45 

(32) 41- ὈΝ.} τ ΠΡῸ π᾿ ΔΠᾺ ΠΒΕΣΩΠ ΠΝ ΠΤ, δὴ οἱ ρίοββ (ΘΜΕΝῸ), [ουπά ἴῃ Κ᾽ (νι}" 
νατδοη5 ἤτοπὶ 331); ἃ σοπογαῖ οὐκογναίίοη, ματα ουἱ οὗ ρίαςε δηὰ δὺ ἱηἰοιτυρίίου 

οἵ πε 8.ῃ56. 
(34 41 ΤΩΣ; τεδὰ ΗΪ, ἱπί, ἼΠΙΣΙΠΣ, δηὰ σοππεοὶ νἱτἰ τἰα (ΟἸ]ονηρ εἴαλυδε (50 

Ἐννλι, ΜΕΝ}, ὈΛΝΙΏ5ΟΝ). 50 
ΤῊς [ΟἹ] ονίης νογὰβ ΠΡ ἢ ὙΠἼΠΕῚ ἀγα οι εὰ ὈῪ ΟΟῈΝ. 858 δὴ ἱπιειτυρᾶνε δηὰ 

οὔϑοιυτε γίοβα; Ὀυῖ, τἰἰς σοττγεοίίοη οἵ τἶἰα ῃτεςσςαϊηρ ννον θεῖ ρ ϑς, {ΠΟΥ ἀγα 

ἃ πο σονδααν μθαχ οὐ αἰὐὰ ἀμ Π|| 515. 

"ν᾿ (29 



τ 

(36 
-»,» 

37) 

(38) 

(39) 
(1) 

(42) 

(43) 

(45) 

(47) 

16,16---47 θὲ χε εἴ 456)»8;».- 67 

δὶ Ὑρπὴ πριν, ἀεἸείε Ὦγ ΟΟᾺΝ. ἃ8 βυρεγῆυοιυ δηὐά ἱηιοτγυριίνε. [{ 5 Ἰασκίην ἴῃ 

3, πὰ πυρῆϊ Ὀς ἀϊδρεηδεά νι; Ὀυϊ ἰξ γίνε δὴ εἤξεοιῖϊνε ἐπάϊηρ ἴο (ῃς 5εῃ- 
ἴδῃς. 
ἌΥιΝ,, δ. 
Δ ἸΔΨΠΣ, ἕοσ ψηϊο ΟΒΕΠΙΙ συρρεϑβίβ ἼΠ3, δηὰ ΘΜΕΝῸ ὙΠ; δὰ (πε ἴαχὶ 15 ς 
ἴο Ὀ6 τειαἰηεα, τς ννοτὰ ΡγοῦΔὈΪ μανίην δὴ οὔβϑοδηε 55η56. ἃ ἽΠΠΩ, δηὰ 50 
ἴῃς οἹά 7ενν 5ἢ ἱηϊεγργεῖδτβ; 886 ΟΒΙΘΕΒ ζϑγεολ. 301.3932 δης ἰἢς ηοίε5 οἵ ΗΙΤΖ., 

ΟΟΕΝ., ὨΑΥΓΙΌΒΟΝ, ΒΕΚΤΗ., δηα ΕΒΈΙΕΡΕΒ. ΠΕ. (ἡ ΒΔΒ). [Οἱ Ροβι"ΒΙΌΙΙοΑΙ ὨΦΠ) 
μην ῥαγί, ἤοτνέξν 2ογέΐον (νυ, ΝΗΟΥ͂Ν, Ρ. 3740 θεῖον). Αβϑγι. ὄφφέῥε ἐὰ τὸν: 
μδ 'Ῥυάεράα τη] ογίβ᾽ ἰ5 ποῖ ἀεγνεἀ ποι ιἰὶς 5ἴδιῃ δῷ, Ὀυϊ ἔγοινι ἐμῤλδμα, ἃ τὸ 
ὅλο] οὗ [6 Ρίεὶ οἵ ΜῈ --α ὉΡᾺ 20 σμόάμε (ϑεὰ ὈΕΙΜΤΖΒΟΗ 5 αν» απυδγίεγόμελ, 
Ρ. 514). Ηοννδνεγ, "δὶ πιᾶν δ6 δὴ οἱὰ ὅδί"εὶ οἵ ΝΒ "τα ὅ}, )υδῖ 25. Αβϑϑγζ. δαφήνρη 
ο πλαῖκε᾽ ἰ5 ἃ δΑΓοὶ οἵ δ το δε. Ἴπα 2 ἴῃ εοὐῆλε 15 ἀπ ἴο ραγδὶ δϑϑι]διίοη 
οὔτε 3 ἴο ἴπο ῥγεςεάϊηρ Ἑςδυϑαῖναε δ; οΓ Αβϑγτ. ὐἠ ἔδεε 'οπεγ᾽ Μδηά. μοῦ (Νόκ., 
ΜΑα, 9 ς1)-- ἐϑιω, αἰἰδέῥμ τα (023); 838ες δ εἰΐν. 5. Ασεγν. τ,2. -- Ῥ. Η]] ΤΙ 
Αἱ Ὁ ὙΛΡΙΩ ἈΝ Ὁ5 Ὁ»}, οπνῖς, ἢ ΟΟΆΝ., ἃ5. οἱ μίοββ ((οιἱπᾷ ἴῃ 6) πιακίηρ 
εἴγοςς Ἰηςηιϊίοη οὗἉ ἰἀο]κίτγ. --- Ἰτογ (᾿ς (ΟἸ]ον ηρ ἼΣΙΝ 23 "ΟἽ. 'ἡ6 νυγῖτοσ Ὑ 22, [γι 
(ἤδτα βθοῖβ ἴο Ὀ6 πο στοιῃηὰ ἰογ τγονίηρ οὐἱ (ἢς τείδγδηςς ἴο οἰ} ἀ-5Δοτῆςα. 
ον 41 "19 τεδὰ (νἱ ἢ Ὁ) "Ὁ Ἴ3, 45 15 τεαιγεα Ὁγ (ες σοππεοιίοῃ. 
ἌΟΡ; τεδα ΠΡ», νἢ ΟΚΑ͂ΤΖ, ΗΛΙ, 45 πῃ 23,5 αἷ; Δ» ῤίξασαρεέῬ 5 δσα πασάϊγ 20 
5:.112}0]6. 
Αἔ ΟΝ Ὁ5 Ὁ» ΠΆΠΠΕ ἼΜΕΝ 59 ΠῚ, ἰουηά ἰῃ τῆς Ψογβίοηβ, ἰ5 οπιτιε ἃ ὉῪ ΟΟΆΝΙΠ, 
8 ἃ ρίοββ, ἴπε ἤγβι μαϊζ Ὀείηρν τεαροιϊοη, {πὸ βεςοηάᾶ ἰηϊτοάιμοϊηρ ἴπς ἰιαπὰ 
οὗ δηδηγὶεβ 45 τθδῃ5 οὗ ριιμπηϑῃπηδηϊ ἰῃϑίεδα οὗ τῇς ηλα]ςῖοι5 )0γ οὗ δι ρροϑεά 
[τἰεηἦς, ἃ5 [ῃ6 σοπίοχιὶ ἰϊὰ5 ἃ, [ἰ δαδι5 ἴο ')ο τἱιεϊοτίςα! γαροιτίοπ νυν} Ἔχρίληι- 2ς 
ἴοΥΥ δά άϊιϊοη, τε τυλείδο» ἐλοις αγό ποτ ομ δ ομάν ον τ ομαν ἐόγνις τσὴ ἐἤτνε, 
οτ, μοΐ ομιῖν ἐλὲ ἐριϑσς (] ἢ ψγὰ5 ἴο θ6 ἐχρϑοϊεά), ὀμΖ αὐδοὸ ἐῤέδε ἐάν γιωμκές. 
ΚΑ ὌΡΨὉ; οὔχἶξ τῆς ", ἴ1πε ῥίον. Ὀεὶηρ ὑποδ]] δα ον. 
ΑἹ ὉἹ ϑοϑιν,, δ, ὕυϊ 'ἰπ δοςογὰ ψ πὶ ν. 36. 
41 -Ὁ ΠΝΣΡῚ ΠῸΠ Ὁ ὙἼΠΠ21; γεδὰ 'ῬῚ "Π Ἴ2 "ἼΠ2) (5εα 23,25). ΤΊΣ ἰεχὶ 85 Ὀδθη ἰη- 30 
βυεποςα ὈΥ (ΟἸ]ονίηρ ὈῚ ἽἼΠΙ 'ἜΠΣ)); ΟΟἘΝ. σοη)εοίυγαβ ΝΔΡῚ 'ΠΌΠ ΤΡ ΣΡΨὶ. 
41 Ἴ"); ψηϊα ρῥυν, Ἴ.22), ἴο δσσογὰ νι (ΟΠ ννὶηρ ΠΔΌᾺ. 
Αι ὙΠΔ; ΗΑΙΕΝΥ ἼΠΙΝ. 
ἢ ὙΡ2ΌΠι, ὁ καὶ ἀποστρέψω σε, ίτοιῃ! 3,2. ΟΟἿΝ. ἰταηπίεγϑ {Πἰ5 ννογὰ δηὰ (ἰὶς 
τεϑῖ οὖν. 41 ἴο ν. 42 δἴϊοσ Ἴ3. ἃς 
Αἱ -Ὁ ΤΡ ὈΡΘΝ ον ἜΡΡΝ ἯΦῸ ΝΡ ἸΤΊΟΊ, τοὐοοῖϊο ὈΥ ΟΟΕΝ. ἀπά ΘΙΕΟΕΕ. οἡ [᾿ς 
στουπά παῖ 1 σοπίαϊῃϑ ἃ Ργοιηΐβα, νυ] ς Δ 15 οὐἱ οἵ ρῥίαςσς ἴῃ τς Ξἰγαίη οἵ ἀξηιη- 
εἰκίοη. ΠὨΑΥΓΌΒΟΝ ἴλΚο5 ᾿ἴ ἴ0 ἜΧρ 55 (Π 6 σοιηρ]διίοη οὗ ρμιιηἰσ!νιομί, τὰ εἰνοιρι 

οἵ τῃ6 ραγαρτδρῇῃ Ὀεΐηρ ἴπδη ϑυπιπηοα ἃρ ἴῃ ν. 43. ἴ{ ἀρδ5 ποῖ σοογάᾷ νἱτν {Π|Ὸ 
οοηϊοχί, ἀηὰ σου! γα. ον δα 5. ἃ μίοσα, οὐ σπδηροά ἰμίο ἃ αΠπγολι, 4ο 
ΚΠ 51; Πα ΠΣ. --- 2} ἩΔΊΒ); νος ΠΗ ἸΔΊΔΙ. 
Αϊ σ; τεδά ΘΚ, ἢ ὅ. --- 41 κ,, 6. 
41 -ἰ ΤΆΣΡΙΗ 59 ὃ» ΠΌΙΠ ΔΝ ἸΌΝ ΚΡ, ἂπ ἱπαρρτορήαις βίδιπηθηῖ, βἰποα ΠῸϊ (Π γε 
ἰηϊγοάδυςεα 85 5Ξοπηειίηρ αἀάποπαὶ) 85 ὕδβὴ [Π6 βιῦ)εςῖ οὗ (π6 ψῆοῖα ραγαρτδρῆ. 
Εον 4ἴ κϑι, ὅ ᾿ιὰ5 καὶ οὕτως, -- 73). --- ΕῸΓ ΠΡ ΗΑΙΕΥΥ τεδας ῶ). 4ς 
Τα δάϊεςἶνε ρῆγαβϑβ οἵ 2, "231 ΠΝ νὰ, δηὰ 7.22) ἸΠΘΣΝ ἸὟΡ5 ἼΝ, οπιϊττεὰ 
ΌΥ ΟΟΚΝ. 5 πιδδηϊηρίθϑβ, Οχριοβ5 γαϊϊρίοιις (ἈΠ 55 ηο55,; {Π|6| ͵}ἸΓΥΗᾶΝΘΘΘπὶ αἰπιοσῖ ἃ 
ΠΕΟΘΘΒΑΧΥ͂ Ροπάδηϊ ἴο ἴῃ6 ργεσθαϊηρ βἰαιεπιθηι5 ἑάοιε αγί 446 ἡαιερἀζεν ο7 1ἦν 
»ιοέλόγ ἄς. --- Αἵ ἼΛΙΠΕ; ψαϊς ρίαν, ὙΛΊΠΝ. 
Αδύνι ΔῊ; ντῖς ΠΡ. 50 
4 Ὀρ, δῇ υπκηονῃ νοτά. ΘΟΗΌΣΤΕΝΘ, ΕΜ, ΗΙΤΖ., ΘΙΈΟΡΕ. ΒΤ ὮΣ οριέγ: 
ἙΈΙΕΡΕ. ὨΕΙΙΤΖΘΟΗ (ἢ ΒΔΕ) Ξ- Αϑϑγυ. φέξωμ 'α Ππ|Θ᾿ [; ΟΚΒΕΙμΙ:; ὦ ἤἐἐέξ, ίγοιῃ ὉΡ 

ἐο οϑζ; ΜΕΝΌ, ΟΒΑΤΖ, ΑΝ. : σογγυρίίοι ἔγοπὶ ὈΡΏ9; ΟΟΕΝ. : ποῖ οτρίηδι. [1 15 ποῖ 



68 -αἰθοορος Θκεβίεἴ ὁ66).»8;».- 16,48--- 17,9 

1:6 ἐχργοββεά Ὀγ ΘΑΝ ΘᾺ, πὰ τῖρῆϊ Ὅς οπιιεα; υῖ, 85 1{π6 ἰἘπιρογαὶ σοηβα οὗ ὉΡΌ5 

ἷἰς γα ποῖ δρργορτγίαϊθ, νὰ ΠΊΔῪ τγεδά ΠΕΣ ἴογ ὉΡ, νηϊς Ὀτίηρα οὐἱ [6 σοπίτγαϑι 
ἰπ τῆς ὕνο οἴδυβαβ, ἃ5 ἰῃ δ γ7κ Ἴ3)Π ΠῚΠ ὙΠ. [4 Αβϑουγίδη νοτὰ φέζε "ἃ {π||-’ 
ἰοα5 ποὶ οχίϑε. ἴπ τἰὰ ΟΠπδαγίογ οἵ Νοϊυς πάη οζζαγ 1, οο]. ἱ, 1. 19 ννα πγυσὲ τοδά 

σαχχῆ; 5856 ἨΠΙΕΒΟΗΤ᾽5 οὐϊίοη οὗ πὸ ἰοχί, [,οἰρχὶν, 1883, Ρ. 2, ἢ. 3 δηὰ ΠΕ- 
{1 ΖΘΟῊ 5 ΗΝ Β 493. ϑατχι Ἰπθδῇ5 μοι Δρ5 21}, τυεῖΐ (3); οὐ ππηῦ, πὰ, ππῷ, 

ς [(οΥ ὅα5 ἴῃ τινροδμ  ς, ΟΥἨ αἷ50 νι δα χά, ΑΘΚΎ 14,14 νίνοτα ἐχλάζ ἰ5 
ΡΟΥΠΔΡ5 Ρῥἱιτ. οὗ πα. Τῆς ἢ οὗ τἶα νεῖ αὶ] βἴαπὶ ἈΠ ἰ5 βεσοηΐατγ (αραϊπϑὶ ΠῈ- 
11]ΎΖΒΟΗ, οὗ, 119); ο΄ ϑὅυγυ. δ [λο ἅἃς., Αβϑγσ. δάγις 'ο σαιοῖ, οὔρίηδι!γν ἴῃ ἃ ρὶϊ 
(ἼΝ3). --- Ρ. Η]] ῖο 

(48.509) 41 "εν, 6. --- Δ ΥΝΝῚ; τεδὰ λκῖ; 3 υἱαϊδίι, 
(51) ΚΊΊΌ ἼΠΙΠΙ δηὰ 'ΦΡ; τεαὰ Ἴ ΠΗ (Ο τ) δηὰ πν. 
(52) ΔἸ λίπα; τοδά ρἷυγ. ὙΠΊπΝὅ. 

4 ς2Ὁ (Ὀερίπηΐηρ νἱ ΔΝ Ὁ5}) οπιττεἀ ΌΥ ΟΟΆΝ. 85 γορει οη οἵ ς 28; ἰϊ 56 6πιβ ἴο 
Ὀς τορεικίοη Ὀγ {πὲ Ῥτορίιαῖ ἔοῦ δπιρ ια5]5. 13 

(52) Α γι; 6 ἀποστρέψω; τολά 27). 
(54) 48. ἸΔΝ ἼΌΠ)3; ΟΥ̓ ἐν τῷ παροργίσαι με, ροπϑὶ ὈΪ᾽ ἔγτοπι Ὁ957, ποσὰ ὑγοῦ δ οοτ- 

τυρὕοη οἵ παρηγορεῖν (ἈΣ). ,ῆε πιὶρῃς τῃοπη τοδὰ ᾿ὍΠ)3 (45 ΟΚΑΤΖ βυρροΞι9), 
δηά ε}γῖ8 νοιυϊὰ 5 (ἢ 6 βἰδιδπχθηὶ οὗ ν. 63, ψΠ1|6 Αἴ 15 Ξιρροτίδὰ ΌὉΥ ἴτς ροπογαὶ 
ςοηίοχιί (νν. κ1- 53). 20 

(57) ΑἸ πρΡῚ; τοδὰ ἽΛΡ, στ ΟΟΕΝ,, ἴεν ν. 36; ΠΡῚ ἰ5. ἱπιεγργειδιίοῃ. 
δι ἣν; ᾧ νῦν ὄνειδος εἶ; τοαὰ Π"Π ΠΌΡ, 5 ἰῃ 6 σοπποοίίοη ἀσιημδηάϑ. 

ΑΊ Ὀσπ; τοδά, νι 5, ΟἽἿΝ, Εοπι, ἀπά ποὶ ϑγγῖα, θοΐηρ ἰσγαθῖ᾽ 5 ἘΠΘΙῺΥ δἱ (ἢ 5 ὑπΊα. 
Τῆς (οἰ ονήηρ νγοτἀ5 πΊΣΔΌ 55) (, 3), ατὰ ἃ ρίοββ, πεγε ουΐ οἵ ρἷαςε. 
Βείοτε (οἰϊον]ηρ 123 Ἰῃϑοτσί 1. 25 

(59) “1 »»π,:, 6. 
Κιμ νι; τοδὰ Οὐγὰ "»ι. Εοτ τ 1 ΟΟΕΝ. 5 Ὀ 5.165 "5, ψΠΙΟἷι πα ἰγδηβίδυβ 

(τοῦι (ἢ Ὀερὶπηΐϊηρ οὗὨ (ἰ νοῖβα; {}||58 15 ὑπηθοδϑδασΥ [{ 6 νοτῦ δα ἰαΐκδη ἴῃ 
ργοδαηῖ της, 

(61) 41 Ἵππρϑ; Ο5 5. πρ8. Ὃς Ἰἰαἰογ γολάϊηρ ἰ5 τεραγάσα ἃ5 ὑγο Ὁ] ὈΥ ΗΙΓΖ., δηά 30 
δὐοριοα Ὀγ ΟΟΚΝ., ΟμΑνΖ; θαῖ {πὲ τορλάϊηρ οὗ 31 ἀργεαβ νν6}} 1} (6 σοηϊοχῖ, 
Οη (Πα τεδάϊηρβ οἵ Ἀ δηά Θ οὐ ΕἸΕΙ, Ὁ 5 ποίβ. 

(63) 41: "χε, 6. 

μι 

“7 (Ὁ) 31 ὸ,, 6. 35 
(5) Δι: πρ,͵, 63; αἰτοῦ οἵ σοργίδι, ρεγπδαρβ ἔτοπὶ ργεςεάϊηρ Πρ, 3. μή δγνιανγεΐ γα- 

ἥἄΐεονε, απὰ ἃ ΠΥ) Ῥ5 βοεῖη ἴο 6 πιογα δἰ[δπιρίβ ἴο ΞΌΡΟΪΥ ἃ ΠγοΔΌ]ε β86η56, 
5 5 ἴ(ῆς 1  έιερ 1 οἵ ἘΝ. Νοὸ Ἡδῦταν ννογά ΠΡ ἰ5 Κπονη. 

(6) 4ϊ ΠΙΝῚΒ; τοδὰ ΠΥΝΒ (50 ΟἸΝΘΒΌΚΟ); ἴἰπ σοηηδοίίοῃ (815 (ΟΥ ἃ Ξυὺποηγπ οἵ ὨΝΊΔ; 
506 31,5.6.8. Οη ἴδε ἰτυς τοδάϊηρ οἵ 41 5ε6 ποίεβ οὗ Ὁ ΚΟϑϑι, ΒΆΕ-ΌΕΙ,., δηᾶ 40 

ΟἸΝΒΘΒΌΒΟ. 
() ΙΑ πε; τεδὰ Ἅπε, νὰ 632. 

Αἱ νὸν, τοδὰ υιδδ, νἱτἢ ὦ πρὸς αὐτόν. --- ἴῃ ὉΠ πηγαῖα β΄, δι. 
(8) 41 ὅπ; ννήῖϊο ὃν, 45 ἴῃ ν. 5. 
(9) είοτε Ἴδι ὦ ἱπβετὶβ διὰ τοῦτο, ἀπά ΟΟΕΝ. 399, ἃ παίυγαὶ ἱπιτοάυςοῃ ποτα 45 

ΘΑΘΙΪγ ἰηποτιεα (ΠΔη οπρτιοά, 
δι ΣΝ, Κ. 
4 ΤΌΣΗ; ἰηβοσὶ [ἢς ἰηίοττορ. Π, ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἐα!!επ οὐκ ὉΥ τεᾶϑου οὗ με ργεσοαϊηρ Π 

(Η:1Ζιο.). 
ΑἹ ΣῊ ΠΟΥ ΒΘ Ὁ9 3. ΤῊΪ5 ἐχρτγεββίοη, αἰ βῆου 45 ἰὶ Ξκιαπάβ, πρὶ με αϑϑίπηὶ- 50 
Ἰαϊδὰ ἴῃ ίογπι ἴο ἴπς ᾿αϑὲ οἴδιιϑα οἵ ν. Το ΌὉΥ ἰῃϑοσγίίηρ 5Ὴ Ὀείοτε 3»; θαι 1ζ 15 

Ὀοίϊοτ, ψῖῖ ΟΟΆΝ., ΘΊΚΟΕΕ., ἴο οὐ τς ΦΔ Ἢ Πετα. 

Ἄ ΠΟ ἩΡῚΝ ὨΙΝΦΌΣ ΔῚ ὈΡΩῚ ΠΟΥ »ῪῈΣ κπϑλ. 1Ἰτὸ οἴαυδο ρίοβεηῖθ. νΑΓΟ 5 



17 

(10) 

(14.16) 

(17) 

(19) 

(20) 

αι) 

(22) 

(23) 

ι8 (2) 

93 

(6) 

(7) 

17,1ο---τδ,7 -ηϑοφνϑὲ χεβέεῦ ὁδῶ»»8:»-- 60 

αϊποιο5. ΤΠ ἰἃ τοίογα ἰὸ (ἰἰς βοοοηά οπμὶς β5αοιλδ σογίίη (50 Δ πι5}}}, 1Π1}02.. 

ΟΟΚΝ.) ἔτομι ἴπ6 ἱπιεγργειϊδίοη (νν. 12-21) οὗ ἴ86 δ οζοῦγ: νν.3-6 δἵε Ἴχρίαἰπεὰ 
ἴῃ 12-14; 7 ἴῃ 15; 8.95 ἴῃ τό; το ἴῃ 18; οὐ πιιϑὶ Ὀ6 εχρίαἰπεὰ ἴῃ 17, δὰ ννς 
Ἔχρϑοὶ ἰτ ἰο 588Υ ἴπαι ἀδ ((Π6 ἐαρὶ6) τοῦ κοὐ αναΐζέ τυλόρε ἐξ ([Ὡς νης) ἐς φῥμοξειέ 

μῤ. Α5 τῆς ἰδχὶ βίδηάβ, ἰξ πδίυγα!ν τείειϑ ἴὸ τῆς ἢιϑδὶ δαρὶς, Ὀυϊ ἰῇ ΔΩ οᾶ56 ς 
ἰϊ ἰ5 ἀείδοιϊϊνα, ΕΟΙον ηρ ν. 17 6 ΤῊΔΥῪ ἰηδοιὶ ΠΡ} δεν 3 ὮΡ δηά, ἴῃ δεςοῖ- 

ἄδπος νὴ (ἰἰα σοηίοχι, τυτῖῖς ΡΒΆ23 οἵ ῬΌ)8 (ὅ ἐκσπάσαι) ογ΄ ΠΙΝΦΌΝ; τ1ι|5 Ιαϑῖ ἐπ 
ἃ σογγιρὶ ἰογτα, ἔογ ΛΕ (ἡ Οἱ.5. αὶ 1095), οὐ ἴῃ 5οπὶς ννᾶὰγ δῇσοιϊιεἠ ὈΥ̓ (ΟἸ ον ηΐ 
ΠΡῚΝ. ΟΟᾺΝ. ἰπβαγῖβ 12 δι δἴλ, δπὰ ίοσ "9 νυϊεβ ΝΟ ΟΥδ; Ὀιι ΜΚ) ἰ5 παυοῦ 

564 οἵ ρῥ]ιοκίηρ ὑρ ἃ ἰτεθ. ΗἸΙἾΖ. ἴλΚ65 "9 δ5-ν εὐσνωδό (ἴ0 ργοϑροπιγ), ἃ 
5656 {Ππᾶὶ ἀοα5 ποῖ ἄστεα νἱϊ ἴῃς 'σΌ. ΟΕΚΑ͂ΤΖ "9 πνδν., ἘῸΓ ργερ. 2 ννα πηυβῖ 
ντῖϊς 3, δίϊεσ ἴῃς ΠΌΠΟΟΣ οἵ ν. 17: ἀἐμγίηρ ἐΔ6 ῥῥμεξίηρ τ. Τίιογα 51] ταπιδὶηβ 
τς ἀἰβίσυ Ὑ ἴῃδὶ πῃ ρΡατὶ οἱ ι}}}5 οἶδιιδα (ὩὋ ΨΚ) τὸ ἤριιγε οὗ ἰὸς ἈΠΠΘΡΟΥΥ 15 
δρδηάοῃβδά, δηὰ (Π656 ἵννο ννογάβ βῃῃουϊὰ ρεγῆδρβ ὃς ἀεϊεῖεά. 
4. Ὅλ ἀπὰ 2.) 5) αἱ τς επὰ οἵ ἴπε νοῦϑε, ΟΟΆΝΙΙ,; [86 Ναγβίοηβ ἤετα ΝΆΓΥ 16 

νυ τουϊ πηδίεγδ!ν δἤεςοίηρ ΗΑ. 

ἢ ἘΠΌΡ"; ΟΚΑ͂ΤΖ ΤΊΔ»", δεν ἃ, -- Αἱ λΣῖκ, 6. 
Αι ΠΌΡ"; ΟΚΧΑΤΖ »9)". 

41 ΠΙ2,͵, δ᾽; ρεσβδρϑβ οπηἰββϑίοη οὗ σσεεκ σοργίϑι ΕΥ̓ λογνιαοίείδιέον. 
ΑΙ ΣΝ,, ὅδ. 20 

ΔΛ ΌΠ, ἀρΡΡΑγθηῖν ἔγοπὶ ὍΣ, (που ἢ ἰουπά εἰδενῆογα (ψψ 33,10; 89,34), 5 Ρτο- 

ὈΔΌΪ ρίῤηο ῥίομα ἴον ἍΠ, ἴτοιπιὶ ἽΒ. 
“Ὁ. 200, θερὶπηΐηρ ν πῃ ὙΔΙΚΠ, , δ, ἀεἰεϊεὰ Ὁγ ΟΟΙΝ. ἍΠἸὲ βιφίθδιηοηι {παὶ 

Ζεάεκίδῃ 5)2}} ΡῈ ἰδκδὴ ἴὸ Βαῦγίοη βεδπὶβ ποῖ ουῖ[κ οἵ ρίλος παγα, ἐποιιρῆι ἴς ἰ5 
ἢοΐ ΘΑΘΥ ἴο φοσοιηῖ (ογΓ [15 ῦσδηςς τοι Θ᾽; ΠΟ55}0}}γ (ἰτὶὸ αγε οἵ ιἰἰὸ ὦ 5"ετὶ)ε 2ς 

βκίρρεά τοπὶ Π33 ἴο 553, δῃὰ "3 ΠὮῈ ψὰ5 δῇεγιναγὰβ οτη θα ἃ5 υπίηιε! ἰρίοἱς. 
Ὁ Ὅγνο; ἀκᾶτζΖ 9)ΌΣ. 
Αἱ Ἰπ} (ΟἿὰ ἩΥΤΊ2Ό); τεδὰ ΤΙΠΔΌ, 85 ἴῃ 23,7. "Ὁ 22 ΠΜῚ ἰβ ἰαςΚίηρ ἴῃ ὦ, δηὰ ἰ5 
ΡΟΒΒΙΟΙΥ ρίοβϑ οὐ (οἱ οννίηρ ΛΝ; ἴἰ 15 οπλο ἃ Ὁγ ΓΟΕΝ. 
" Ὑκ,, δ. 30 
Δ ἜΣ πϑὴπ,, δ, ἢϊ5 [π6 ῃγα! ε] 5πὶ, (ποιμὴν ᾿ς πραγ 106 οὐ ες υἱοῦ βαογίοιιβ 

Ιο55. Τα ἴοχὶ οἱ Κ 'ῃ {Πὶ5 νεῖβϑε σονβ 850πῚ|6 οοπηπιβίοη. Τῆς Ἴσοποιπιςοη οὗ 
ΠΣ), νἱῖπουϊ ἐχργεββαά οδ]εοὶ (εὐ Το] οννίπρ 3), ἰ5 ἴο Ὀς ποις, ΟΟΚΝ. (οἶϊοννβ 
6. ΟΚΑ͂ΤΖ "ἌΡΌ5). 
ΟΟΚΝ.᾽5 δπιεηἀδιίοη ΣΤῚΝΒ (οσ 4] "ἽΡ ἰ5. αἰἰγαςῖῖνα, ἃ5 ἰῆς οδάδι ἰβ ποῖ ρὑγορεῦὶγ ἃ 35 
(τυϊ- δ ατίηρ ἴγεα; Ὀὰϊ τὰ ἰαχὲ ἤεγα ἀρραδδῖβ ἴο (οἰΐονν (μαϊ οὗ ν. 8, ννίοτς τῇς 
πουη5 δἴῈ (ἢ 54π|6, δηπά ἴῃς νογτῦβ σἤδηρε ρίαςος, δηὰ ᾿ἽἼ ΠΊΔΥ ὃς υδεὰ ἰη [᾿ς 
Βοπογαὶ 56η5ς οὗ φγοίμεΐ; 6 καρπόν. 
Αἤεν 431 ῬῈΠΕ ΟΟΆΝ. ἰπβεγίβ ΛΠ ὅ9, ἃ5 ἰη 31,6. ΠᾺΧῚΤΖ ΠΊΦΠ 'Π 55. 

ὃ-"- Ο 

40 

Αἱ Ὀερίπηϊηρ οἵ ἴπς νοῖβϑε ΘΟ ἰπϑογὶβ ὨῚΝ 13, Ὧἃπη ἐχργοβϑίοη δϑϑιΥ ἰηδογίθ ογ 
οὔ ἰεά. 
Δ σ᾽ ΛΟῚΚ Ὁ»; ὅ ἐν τοῖς υἱοῖς ἰσραηλ; εὐ 12,22 νοτα ἴῃ (Π5 Ἔχργεββίοη, ἰῇ ἃ 
β' ΠΪγ σοπηδεοίίζοη, Θ᾽ ἄρτεοβ νυ 41. 
Ἄγικ,, δ. -- Αἰ 59, 6. 45 
Ἅι υνο; Ὁ λετομένη; ΟΟἈΝ. ὑ9)10. 
4 Ὀδγιπ ὅπ; τεδὰ ὈΠΠ ὉΡ, δίιον 33,25. Εδίηρ ψἱἢ τῃς Ὀ]οοα ννὰ5 ἃ σεγεπιοπίαὶ 
οσἤπιδ, Ὀυϊ ποῖ δδίίηρ οὐ (ἴπ πιουηίδίηβ; 5ὲ6ς Ν΄. ΕΟΒΕΚΤΒΟΝ 5ΜΙΤΗ, Αείρίον 
οΥ ἐλε δε»εΐΐεσῖ, 343; οἱ ἘπρΊ Ισἢ Τυιδηβδύοη οὐ ἤενίέζομς, Ὁ. 87, 1. το. 

41 π), τοδὰ ΠΛ (1ον, τς, 20, ΟΟΕΝΙ1,1,) οὐ ΠῚ ΓΝΌΡ (ἔζεϊκ. 22,10, 5ΜΕΝῸ); 50 

ὦ τυναῖκα ἐν ἀφέδρῳ οὖσαν. 
πἰ ϑπ; τεδά »ἵσ ((ΟἘΝ.), ννϊοῖ δοςογάς Ὀδίῖοσγ νι τῆς σοηπίγυσίοη ἴῃ νν. 12. 

16; 31Π, πιοΐδονοσ, ἰ5 ἃ Αγαιηδὶς νογά, ηοὶ (οιμπηὰ εἰσδενῆογα ἰῃ ΟἿ᾽ 85 που (νεῖ 



18 

10 

7ο -ἰθόοϑε δ χεβίεί ὁ62,.»8:»-- 18,0---19,2 

ἴῃ Πδῃ. 1,10), δηπὰ {πὲ ςοἰ οςαιίοη 21Π ἸΔΡῺΠ 5 ἀϊβίςσι, --- Ἡλιένν, ΚΕ], Νοί. 24, 
Ρ. 48, οἰ)εςῖβ ἰο {6 θην. ἔοσγινι ΠΌ3Π, δηα τοδὰβ 5ῶ" ΔῸΣ 3Π. 

(9) 4“ πὲ; τεδὰ ΠΕ, ννἱν ὦ αὐτά, 45 ἰη ν. 19. --- 51. "»Ν, , 5. 
(16) ΑἹ -ἰ- πϑκϑ ἽΠΕΌ. ΠΕ ΠΩΡ, ἀρραγαπεγ σοτγιυρίοα ἀουδ]οει οἵ τῆς (ο]]ονν εν οἴδιιδα ; 

τς υπϊηιο Πρ 1} 6 ΠῚ ἰδ ργοῦ δ! ἷγ τορο οη οὐξ οὗ Ἵππὶ (ΠΑΝ 5ΟΝ). ὦ ᾿ιᾶ5 ἴοσ. 5 
εἰν 5 ππὰ {Π|ὸ (ΟἸονηρ εἴαυδε: καὶ ποιοῦντα ἁμαρτήματα ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ τοῦ δικαίου οὐκ ἐπορεύθη, τννιϊε!. ργῖνεβ ἃ ροοά 56ηῆβ6, δηᾷ ἰ5 δἀορίεα ὮὈγ 
ΟΟΕΝ. «δηά ΘΙΕΟΡΕ., δυῖ 56 θ5 ταῖποῦ ἰἴὸ ὃς ἃ ραγαρῆγαβςα οἵ (ῃς ἴοχὶ οἵ "ἢ 
(ΘΜΕΝῸ) νυἱτὰ τῇς ἰοτπὶ οὗ ψῇϊοῖ ἰὶ ἰδ ποῖ δδϑν Ὀτουρῆς ἱπίο τοϊαϊίοα. Τῆς 
οτηβϑίοῃ οἵ ἴππς ἰα5ῖ οἴαιϑα οἵ ν. το ρῖνοβ το]ογαῦ]α οἰδαγηθθα ἰο ἰπὰ ἰοχὶ. ΤῊ Ϊΐθ 10 
οἴαιιδα ρΟϑϑΙΙΥ ἅγοϑθα ἔγοπὶ ἃ πιϊϑινγἰπρ οὐ ἴῃς ννογάβ (45 δπηθηΐεδα) ἴῃ ν. 11: 
ὈἽΠΟΡΌΜΣΠΙ, (Πς ΠᾺ Βανίηρ Ὀσοη αἰεγινατάς δἀἀεά. Τῇε ποι. ἁμ. οἵ ὦ πιᾶγν 
τοργοβδοηῖ ΠΙΝΌΠ ΠΡ, πηε {Ππθ ταςὶ ἸΠΔῪ Ὁ ἃ μίοββ ἁΠοΓ ν. 14. 

(11) “ἢ ὯΣ 32; τοι] ὮΝ "59, ᾧ ἀλλὰ καί. . - ΠἹ ὈλΠΠ ὅπ; τοδὶ ὨΠΠ ὃν, 5 ἰῃ ν. 0. 
(12) Τὸν ΔΗ 5 ΙΣΡΙΊΏ ΟἸΝΘΠΌΒΠΟ υυητος ΠΙΡΏ. ιφ 

(4) 41 ποῦ; ὅ᾽ φοβηθῆ, (ΟΕΝ. δ, ΘΙΚΟΡΙΣ, ΒΝ; (6 ἸΙαἰΐοσ τοδάϊηρ δοςογάβ ὑδϑὶ 

ἢ τἢ6 οοηϊοχῖ; ΛΓ ΟἸΝΘΒΌΚΟ᾿ 5 ποία. 
ΒΔΕ Ἰ53; ΟΙΝ58. 113. 

(15) Αἴ ὈΣΠΠ; τεδα ὉΠ, 845 ἴῃ ν. 6. 

(Ι[6) ΒΑκ Ὁ»; ΟἸΝΘΒΌΚΟ ὈΝΨ. | 20 

(17) 41 Ὡ»Ό; τοδὰ ὃ», 5 ἴῃ ν. 8 δηὰ ἰῃ ὦ. 
(18) 41 -Ὁ ΠΝ, υπίης} }Πρ]ῦ] 6 ρ]οβθ, οὐ δοςοϊοηϊαὶ ἱηβεγιίίοη οἵ ἃ σοργυίϑι. 
(2ο) Κι εἶ ».Ὺ; ἰηϑοτὶ ατιὶςὶς ἢ Οὐ τᾶ. 

(21) ΚΙ Ὁ ΠΝ τεδὰ Οἷτὰ ΔΠΒΌΠ. 
(22) Δἴ Ὁ, Φ. 25 
(23) Αἱ ΝΣ,Α, ,. δ. -- Δι νυ: τεδὰ βἰπρ. νὰ δ. --- ΒΑ ποπ; Οὐδ πλῦπ. 
(24) 4.-Ὁ πὶ Ἀν", ὅ, Ἰηβογίίοη οὗ Ηβςῦτγανν βογῖθα, δη ἰπιδιτυρίίοη οἵ ἴῃς (πουρδῖϊ, 

Κι Ὁ ἸΠΡῚΣ; τεαὰ Οἷτὸ ὉΠΡῚΣ. 
(26) 81 -Ὀπὸν,, δ, υἱις ἢ ἰπϑεγὶβ οὖν δογ (οἰ οννπρ ΠΡ; {{||5 τεδαϊηρ ἰ5 ξιρροτιοά 

ΟΥ̓ ν. 24, απ ἷς ἰο δ δάορίεὰ. Εοτ ὉΠ» ΠΕΧῚΖ τοδαβ ΜΠ, 20 
(28) Δ᾽ πεν, τοδά ΝῊ, ῶ5 ἴὴ ν. 14;.,. 5, οπμο ΟΥ̓ ΟΟΕΝ. δηὰ ΘΙΝΟΡΕ. ἃ8. βοπ δαὶ 

ἰπϑογίοη ἔγοιμ ν, 14, ρΡιορέαις, (μετ θυϊ ποῖ εσθ. Τα σοῃίγαϑῖ Ἔχργοβϑαά ἴῃ 
ν. 14 8 ποῖ ἰουπὰ ἢοτο, Ὀυῖϊ ἴῃς δϑουῇρίίοπ οὗ ἔεασ ἴο ἴδ ϑίπῃοσ ἰ5  ἈΡΡτοργίαϊε, 
Τῆς ψογὰ ΠΊΑΥ πανς ἀτορραά οιυῇΐῇ οὗ ὅ ὈΚ 5εγρα] δοοιάθηι. 
Κι ιν; Οἷγὸ 3Φ); τεδλὰ 3Ψ). 35 

(29) 4158}; τοδὰ ρἷυγ. 9}, ἴὸ ἄστεα νει τς Ρἷυγ. βυθ]εςῖ. Φ Ἰτεγα [)45 ϑἰηρ.. 50}- 
͵)εςὶ ἀπά νετ}. 

(39) 41 539,͵, 6, ρεηιαρβ ἰοβὶ Ὁγ λονεαοέφίδιείονε υνἱτῖνι ργεσθϊπρ Ἰ5ην, 
ἌΝ, 6. 

(31) 31 Ὀ2; τεδὰ “ἡ, νὰ δ (Η171Ζ.), 25 (6 σοπηεοϊίου τϑαυίγαβ; ὯΣ, Πιοσθοναγ, 5 40 
ποῖ δὴ δἱϊοννα δῖα σοϊηρίοπιθης ἰο »ῦθ; ίοτ ἴῃς ςοηπεοιίτυςσκίοη ΘΙΕΟΕΕ. σοϊηρδγαβ 

76γ:. 33,8. 

(32) 81 ν,, 6. 
Δ ΠῚ Δ Τ,, δ᾽ ἃ παίυγα! σοποϊδίοη ἴο {Π|ὸ ἀΐϊδοουτθα, ρευμαρ5 δἀἀεὰ Ὦγ ἃ 

5ΟΣΌα. 45 

(() 41 ὃκ, βογῖδαὶ δῦγοσ ἴοσ ὃν. 
Αι "Ὁ; τεδὰ 5ίπρ. πῶ), σῇ ὦ, ἀπά τὸ ἀρτϑὸ ν ἢ τῆς 5ἰηρ, ρτοη. ἰῃ παχί νεῖβα; 
50 Ενν., ΗΙΤΖ., ΟΟΕΝ., ΘΑΝΊΌΘΟΝ, ΟΚΕΙ.1.1. [Τῆς Ρἷυγαίὶί ἰη ϑυςῖ ο84565, ποννενοσ, 

ΤᾺΔΥ ὃς αγνιῤῥῥβεαίένε; 5286 ποῖα οἡ 29,3; οἱ ΨΨ 24,2; 42,7: 1Ἰος,15; 137,1, δια. 50 

Δης Νοῖοδϑ οἡ ᾿βδϊδῃ, Ρ. 1009, ]. 9. -- "᾿Ξ Η]] 

(2) Τίῖιε τηγίμην οὐ ἐπ ς νοῖϑς 15 ἴῃ ἀϊδογάθσ, απὰ ἴπε νοζά ΠΌ, (ουπά ἰπ 41} ἴῃ Ν᾿ εγβίοῃϑ, 

οἴϊοτς βοιίουβ αἰ ΠΠου 65. ὙΤ]ις γα ίοη ἔν ήαί τυας ἐὰν νιοΐδθγ δ ποῖ ΟὨΪγ 



10 

(4) 

(5) 

Ω "ἙὩΩ.» 

(8 

(9) 

(10) 

19,4---ἰ1᾿ὸ -αθοεϑθς κεβίεἴ 466»»8:»- 71 

᾿1πλδῖ5 ἴῃ6 οἱερίας τηγιίπι, θυ γψὶνο8 ἀλη υἱηϑαιἰϑίλοίογυ τουρῃϊ, απ ἄοςος ποὶ 
δοςογὰ ψ ἢ ν. το. ὔστν τας ἐλγ "εοίλογ ἃ ἠέορεοςς ") ἰδ ἱγιροββί δὶς Ὀοὴ ἰῃ Ἡ εὗγεν 
δηὰ ἱπ ἘΠΡΠ 5 οΥ Οσγηιδη; 3 ρμαᾶγέ »ιαΐεν ἐμά δα ἐμέν ἑέορές ομδαυἐέ 8 ουἱ 
οὗ τς φυεδίίοη. Κεδά ΠΟῚ (οἱ Οδηϊῖ. 2,9), ν]ιςῖ ρῖνε5 δὴ ορεπίηρ |{κὸ πὶ οἱ 
ν. 10, πὰ ρῥγεῆχ ἢ ἴο δ". ΤΙΐβ σἴδηρε ([ῃς νεγβε- ἀἰνι βίου Ὀείηρ πιαάε δἱ ΠΛ) 5 
ταϑίογοβ {πε γῃγίῃπι ποὶ υπϑδι ϑίδοίο τ! γ; θὰ. τηγίῃπι ἀπ βθηβα τὰ ἱπηργονεὰ ὉΥ 
ὈΓΔΗΒρΡΟϑηρ ΠΣΔῚ Δίου ὈΣῚΡ9 (50 ΓΟἘΝ.). ΒΌΘΕ (ΖΑΤ 2,1) ἰπβεγῖς 4 βεςοηά "ἃ 
ἴῃ [ἢϊ5 ρίδεα. ὦ (Ὁ]]ονν8 4, οΠἱγῪ γἰνίηρ ἐγενήθη ίοτ ΠΥΞᾺ. 
ἍΔ γον; τεδά, νὰ ΗἸΤΥΖ. ἸῬΌΨΝ γαΐσεα α ΟΎ. Τῆς (οἸϊοννπηρ ΝὯΝ πλιϑὶ {πε 
θῈ εἰιαηροά το γν. 
4 πὐπι); ὁ ἀπῶσται ἀπ᾽ αὐτῆς; ΟΟᾺΝ. ΠΌΜ) σείσα ερρτυΐτεῖν. Δὶ 15 υπϑδιϑίδοιοσγ, 
ΜΠΘΙΠ6Σ 6 γοποσ τυαΐζεα οἵ ἀἰεἰαγεά, Ὀὰὶ ποιϊπίηρ θεῖος ργεβθηῖς ᾿ιβεϊ, Ῥοϑϑι νυ 
να 5ῃου]ὰ τεδὰ πῦπ2, ΝΗ, οὗ πὺπ σἰοξ (Οὗ 34,4: 15. 17,11), οὐ ΚῦΠΣ ἀφ τας γέρεον- 
σἄ (σ΄ Μῖς. 4,7), οὐ ΠῚ) ἀξ εὐας εαγγίεα οὔδ 
Δ ΠΝ; τεδὰ ἽΠΗ, ἢ ὅ. ις 
41 ΠΌΘΟΝ ΡῈ 15 ὑπ! πιο! Πρ ]6. ὦ καὶ ἐνέμετο (- »»" τῷ θράσει αὐτοῦ (ΠΡΌ ὃ). 

3. ἀε τυαίξεη ἐκ ἀΐς τιράϊ, ἴτε τοπάογίηρ αἴτεον ὅ. ἃ ἀξ “εείγογειί λὲς εαϑίες (οτ, 
2αἰαεέε). 3. ἰδίετ νἱάμας αεεγε. ἘΜ. ὈΠΌΝ »Ὺ, ἴοὸ ψ σἢ Η1ΥΖ.᾽5 οὐ]εςσιίοη 
(δι »»Ὲ τῇδ  ὉὈς υδεὰ οἱ Ὀγεακίηρ νϑϑ5εῖβ θυ ποῖ ραϊδοθβ (ἔ(ογ νοΐ γῆ) ἰ5 πε 
ἡ ΟΓ) 566 π|5 ἴο μοϊά, ΗΙΤΖ.᾿ 5 οὐ δε ἀδιίοη ΠΌΡ Ν᾽ Ἵν") ἀφ εαγγίδα 9 ἀὲξ 20 
2γἐὲν 1ο ἀἱς ἰαέγ ἰδ ϑοτηενῆαῖ γοτηοίο, δηὰ 50 ἴδδι οἵ ΓΟΒΝ., νῆο σμδηρεβ ΗΙΤΖ. 5 
νοῦ ἴο ΡΒ", ἀξ αν ἰρτινμ ἐμ ἀὶς πέρ, τείουτιηρ ἴο ψψ 104,22; 129,3. ΜΛΕΤῚ 

(εἰϊεἀ ΟΥ ΘΙΚΟΚᾺ.) τεαβ ΣῪ] μα ἀφ μοι ῥίεά λὲς τί στυς (ϑυρσρ εϑιοα αἰοο ὈΥ̓ 
ὨΑΥΙΏ5ΟΝ), Ὀυϊ [π6 σοπηεξοίίοη ἔανοῦβ ἃ τείδεγοησε ἴο ϑοπῖα μἰιγοὶοαὶ ἀσϑιπιςοῃ. 
ΟΕΚΑΊΖ ὈΨῈ ([5. 13,22, ΛΘ Οὐδ ΠΌΘΟΝ γῸ; οἰὐὸ δῆς οἱ )αςιίοι, Πἰὸς ἴὸ ΚΣῪ ἃς. 25 

ἴο ΡῈ αὔονο. [τ ἰδ ρου! αρ5. ἱμ! ροπϑῖ] 6 ἴο γδϑίοσο {πὸ ἰεχὶ ψ ἢ σεαἰηίγ. ΤΊια 
σοπηδοιίοη 566 Π15 ἴ0 Γοηϊγε ἔογ "ϑϑὲῖ βοπὶα ρᾶγδ] αὶ ἰο ὉΠ}, δῃηὰ ἔογ ἴῃ νεγὺ 
ἃ δεῆβϑε δκίῃ ἴὸ οὔζεώον, ἃ ρδγδιϊεὶ ἴο ὩΠΠ; 1 βυρρεθῖ ὈΠΛΠΏΡΌΣ »ῈῸΟῸῚ απα ἀξ 
γαναρεά ἐλεεῖ» ἐπυείδρρς (Οὐ ]ετ.31,28 νψίιοτε εἰν νετῦ οσουΐβ ἃ8 βΞυποηγπὶ οὗ 
νδήοιβ Ἔχργαϑϑοῦβ οὐ ἀδϑίγις! }). 30 
31 ΠΣ ὈΠΥΡΊ ΠΊΔΥ Δρρτγορτίδιεῖγ ὕὲ ϑαϊὶ οἵ ἃ Ἰίοη, ἀπά ΓΟΕΝ. 5 εἰπεηάλιίοη 
ὈΣΝ» 56 ΟΠ15 ὈΠΗΘΟΟΘΒΒΙΙΥ. 
Βὸσ 4Η1 285), νυ οἷν 1.85 ἢῸ ΟὈ͵δοὶ Ἔχργοββεί, ΟΟΕΝ. να ΓΛ") ὀόσεί, αἤεσ ἃ 
23, 3. ερμενερεγα. ΑΒ ἴῃ {πῸ ρδγδ! αὶ δὴ δαιίναϊεπι ὀχργαϑϑίοῃ ἰῇ ν. 4, ἸῬΌΨΣ 
γὖν, (ἢ ἀρρτορηδίε οἰνεσὲ οἵ τὴς νεγὺ ΟἿ», οὐ Νεῆ. 12,42. νἱῖ 7 5}. 6, 10) ἰ5. 35 
οὐ τε, 50 ἴἸογα δ 5. οτηϊιςὰ; γτοηάδν αμα 446 παξίορς εζίεα οἱ ἀρσαΐμπὲ ἀέρι; 

ΩΓ ὍΑΥΙΌΒΟΝ. Τῆι Νογϑίοηβ ϑυρροτῖ “Ϊϊ, οὐ νοὶ ϑἃ ρίνε ἴτεθ τοηἀθπηρβ. 
ΟΚΑ͂ΤΖ ΠΝ. 
ἈΪ ἼΛΌΣ ἸΠΡΝ πυβὶ )ὲ Ρἰασει αἰταεγ 233, ἅπὰὶ ὈΝΊΠΣ ΔΙΟΓ ἸΠΗΔ Ὧ5. ἴῃ ν. 4; ἴνδ ἰβ 
Ιεὰ το Ἰδανγίοη, δηὰ τεσ Κορὶ ἰῇ ἃ σάρε. ὍΠῈ ννογὰβ ἈΥΊΣΩΣ ἹΠᾺ3 ἄγ Ο ΑΓ 40 

“ἃ σίοϑ5 (ροβϑι Υ ἤει 17,20) οὐ ΣΌΣ ἸΠΣΆΝ ((ὉΚΝΝ.). ὦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς 
φυλακήν. [ΕῸἵ 411 Ἴ))Ὸ νυγἴε ἍῸ τῷ Αϑϑογυ. ὅζράγμ 'σαρα; 56ε6 77 εὐγαΐσα τ 226 (ἴογ 

Ηεῦ Ὁ τὰ Αϑϑγζ. ὅ, 5εὲὲ ποῖβ οἡ 16,4). [π ἴπῸ ραβϑᾶραβ αιοῖεά Ὀγ [νυ], Λιενἀδόν. 
ψδγίεγό. 5. ν. ὩΔΌ ΜῈ τλιβὲ τεδαὰ Ὑ) τὸ), ἰω εοὐλα» 97 α ἐορ (ςοηίγαβι 86]. 5. 
Α4:ε»ν». 1,372 θεῖον). 1ὲ ῥγοηυποίδιϊοιι 2 Ἰπηϑίεδα οἵ ῥδς.!.οο (οἱ ΒΕΚΟΟΚΕΙ. 45 
ΜΑΝΝ -ς. Ὁ.) 15, οὗ σουγβε, ἀδγινεά ἔγοπη Οὐἵ ρᾶββαρα. -- ΕΓ ὈΤΠ 5.6 ποῖδϑ οἡ 
{π6 ἘΞ ρ} 191) Τγαηϑδίοη οἱ εξ, Ὁ. 132,1. 53. --- "Κ. ἢ] 

Αἱ ὅπ; ντίια ὃν. --- ΤΊ ΠΡ - γίνη (4}15 ἰη 9, 
γν. το-14 (οἵπὶ ἃ βεςοπά ΠΣ νι ποῖ νοΎῪ νν6}}] ἀοῆπεά οἹερίας τ] γι} Π|. 
ἈΪ ἸΘἽ2; τολὰ ὈἼ23, ἃ τνογεὰὶ ν]ις]λ 5 ροϑϑγ σοπιαϊηςά ἴῃ ὦ ὡς ἄνθος ἐν ῥοῇ -- 50 
92. ον. ΟΑΠΜΕΊ (οεἰϊοκ, ννῖτῃ ἀἰδαρργοναὶ, ὉΥῚ ἩΟυβΒΙΟΑΝΤ) 69; ΕΝ. 599; 

ΓΟΕΝ., ΘΙΚΟΕΒ. οαὔλϊ. ἸλΆΘὮΙ, 0, “λοις αγί δίἔξε ογμδ τὐλοσο »"οήδθ, τοις ἃ ΤΣ), 
ζΣ Βόττοῃ. ἴῃ ϑλμώ, κι. ΑἼγ εξ, τ85ο, μ}ν. 6ο4 ἢ 

ῖο 



72 --αθοος “κεβίεἴ 296)»8:»-- 10,11---20,37 

10 (11) Ιπϑιεδὰ οἵ ΔΒ δηὰ "δ οἱ 41 υτῖϊα βίηρ., υἱτ δ, ἀπά 45 ἴῃ ν. 14; δηᾶ πιαΐκα [6 

ῥτεαϊςαῖοβ ϑἰηρ. ῃεγς δηά ἴῃ ν. 12, δηΐ, ἰὴ δοσογάδπος ψὴῖῃ (656 οἤδηροϑ, οπιῖῖ 

Ρἷυτ. δηάϊηρ ἴῃ ὈὗϑΟ. [πὰ Ρ]υγαὶ (Ογπιβ, ΛΊΒΌ δηὰ Ὅ:Ψ, ποινενοῦ, ΠΊΔΥ αραὶπ Ὀ6 
“τ δέ δεαμέηο; σὸς αἰγονα, "». 70, ]. γο, --- Ὁ. Ε11 

"ογ 411 ὈΠῚΔΡ ἐἀἑεά ὀγαμοδές (50 (ΟἘΝΙ1,1,) τολὰ ΔῈ εἰσις. 

(14) Αἱ πῦϑΝ ΠΥΒ ΠΡ ΠΡΦΌ ΟΜΝ ΚΥΒῚ. Τὴδ σοηηδοίοη οὗ ν. 14 νι ργεςεάϊηρ σοη- 

ἰοχὶ ἰ8 ποί οἰδαγ: ἴ[ῆς νίης 15 ςαϑ8ί ἄοιννη, ἴΠ6 Ὀγαηςἣ ἰ5 Ὀιυγηδα (ν. 12), (ἢ νἱὶπα ἰ5 
ἰδηϑρ  δηϊοά (ν. 13): ννῆδηςσ, ἴδ, τ 6 ἔτα οὖ ν. 14) [[{τῆ6 νοῖβα 6 τοϊλϊηθὰ 85 

ἃ σομοϊυάϊηρ γοϑυιρῦνε 5ἰδιεπηεηῖ, (π6η, ϑἰποα [ἢ 6 ρυγροβα 866 5 ἴὸ Ὀ6 ἴο 580 
(δὶ τῆς ἀεσδισυσιίίοη οὗ (6 παίΐοῃ σοπιθς ἔσοτι ἴμ6 τογαὶ ἤοιι56, δηάᾶ 5ἴηςς ἴῃς 
"Ἴ2 ᾿ὍΌ 15 Ἰηδρροβίίβ, ἰΐ 15 θείας ἴο οπιῖϊ ΠΡ, ἢ ὦ, ἰᾶ κα "Ἴ2 85 οδ]αςὶ οἵ ΠΝ, 
δηὰ (νι ἢ ΟΟΕΝ.) ᾿πδοσὶ χίϊοϊς θοίοσε ΠΡΌ. 
Ιηϑιεδα οἵ δυϑῸ" ντῖϊε Ὁ Ὁ δ5 ἰῃ δπιδηάδά ἰοχὶ οὗ ν. 11. 

20 (ι) Αϊ δκ σι; ὅ οἴκου Ισραηλ, ἀπά 50 (ΟΚΝ.; 566 ποῖδ Οἱ 14, 3. 
(3) 4 Ὀπῦκ; νηϊε ὈπΝ. --- ΑἹ Σκ,, δ (υνίςο). 
(5) 31 τπ,, 6. --- 3Ξ31 π"; ὅ τὸν οἶκον ᾿σραηλ. 

4 ἘΡΡ» ΠΣ »Ὸ5 τὦὋ ἘΨΕῚ ἀπά τῃς (ΟἸ]οννηρ ὈΠῸ Σ1' ἘΌΝ ἀτὰ ταραγάσά Ὁγ ΓΟΒΝ. 
ἃ5 δίοβϑεϑ; ΗΙΤΖ. {Π|}|κ5 ἴΠ6 βεςοηά δὴ ἰπβουίοη (δὶ ἱηίογγιρῖβ τὰ σοηπαοίοη. 
ἼἼΕΥ ατὰ ἰουπηά ἴῃ ὦ (πε ἢγϑιὶ, ἤοννανογ, 25 »»ῈῸΝ ἐγνωρίσθην), δηἃ πιᾶγ Ὅς ΟὨΪΥ 
τοαἀιπάλης!οβ οἱ 5 γ]ς. 

(6) 4᾿ πη; ὅ ἡτοίμασα; ϑδᾷ π3π'; 3 2γονέώίεγαρε; νυγῖϊς ΩΣ, 5 ἴῃ ν, 15. ὍΛ 15 υϑεὰ 

ΟἿΪΥ οἵ γέοοημοΣεγ ἐσ οὐ ἐῤγέμρ ον (Ὀεαῖ, 1.33). 
Βείοτε 3] ᾿πβετὶ ΥῊΝ, ἢ Κὅ. 

(7) 1 Ὀπῦκ; ντϊα ὈΠῸΝ. 
(0) “1 ὕνδν; ΟΟΕΝ. (ἴον 3) ποῖ 50 ννε]}: ΟΠ. 1116 φεηεγαὶ ἴδγηι ΠΟ 5 ᾿Ἰ6 ΤῈ 

ποράαά. -- Αϊ ὉΠΠ; ροΐπι 85 ἰπβηϊίνα. 
(το) 31 ὈΣΣΌ ΥῊΝΘ ὈΝ2Μ),, δ, το πὶ 5 πλ] ατν ἴο ργεσεάϊηρ ὈΣ)Ό ΝΘ ὈΝ πῦ. ΟΟΚΝ. 

Γοιαἰυ5. τς ἰουμογ, ἀεὶ οὐ (σὺ Ἰαϊογ 5. πναγγίηρ {πὸ ράγα εἶ 5} ἀηα ἸἸοΓῸ 

19 

20 

25 

ἱπαρργορήαδιθ. [15 ἃ τεἀδιπέδηου ν]ιοῖ Ἀρραλῖβ ἴο Ὀεϊοηρ ἰο {ἰ|6 βίγὶς οἱ [6 30 

σἰαρίοτ, 

(12) Δῃ ὈΠῚΝ; ΟΙΝΘΒΌΚΟ ὉΠΚ. 
(14) Αἴ πῦρ); ΟΟΕΝ. ΠΟΊΠΝΊ, 85 ἴῃ ν. 9. -- 4 ὉΠΠ; ροΐηι 45 ἱπβηϊξίνε, 85 ἴῃ ν. 9. 
(15) Αἴδσ ἬΠ2 (ἢ βθῆβα γευΐγοβ (6 ἰῃηβογίοη οὐ ὉΠ5, 85 ἰῃ ὅ. 

Βείοσγσε 131 ἰηβϑεγί γᾺΝ, ἢ δ; οἷ ν. 6. 
(11) Βείοσε 237 ὦ ᾿πβεγίβ καί "ξΞ Ὁ). --- ΒΔΒ ΠΕ; ΟἸΝΒΒΌΚΒΟ ὈΠΔΊΝ. 
(2) ΑΙ "Ὁ τ πσπι,, Θ, Ροσθαρϑ 5ογραὶ ἰηϑβοσιίοῃ. 

Ἀϊ ΡΒ); ΟΟΚΝ. ὈΛΠΕῚ, ἃ5 ἴῃ ν. 9. --- Ροΐαι ὉΠΠ. 
(26) Γ᾿ πῦπλ ΣΝ ἼΦΕ 9» ἼΦΕ Ἰ»ὼ5,, ὦ, οπιϊϑδίοῃ οἵ ἰῃβεγίίοη οἱ βογί 68. 
(27) ΑἹ »π,., δ. -- Δ πὶ Ἣν; δ, ποὶ 50 ννεἱϊ, ἕως τούτου --- ΠΕῚ Ἢν. 
(28) 41 29} ὉΡ9 ὉΨ ὉΠ), ὅν, 5ογῖθαὶ! ρ᾽υβ οἵ πηι. --- ΒΑΕ ΤΩΡ; ΟΙΝΒΒ. Π3Κ. 
(29) Ν. 29 οἵ 2ϊ, πιπ Ὀνπ ἪΡ πῸ ΠῸΣ ΒῚΡ᾽) ὈΨ ὈΝΝ3Π ὈΒΝ ὝΖΝ ΠΌΞΠ ΠῸ ὈΠῸΝ ἼΟΝΙ, ἰ5 δῃ 

Δηοϊεπὶ ἰηβουιίοη, 4150 ἰουπὰ ἴῃ ὦ, δῇ εἰγπιοϊορίοδὶ ρίοβϑ, ἐπ ργοῦαθ]ε ἴον Ἐζοκίεὶ, 

νῸ πονθογο οἷπα ρῖνοβ λπ οἰγιμποίομν ; οἱ ΕἸΚΙ.Ὠ᾽ 5 ποῖος; 1,λα., ΜΠ ἢ. τ.,2.13.Ψ 

(30) 41 Σππ,, Φ. 
Ἴς ίοῖγον. Π είοτο ὙΥῚΣ ἰ5. οὐ τεἃ ὈΥ ΟΟΕΝ. (ἀραίηϑβι Φ) 5 ἱπαρργορτγίδις 

αὐκὶ ὑγοῦ ἷγ τοροιϊ που οὐὗὨ ρτγεςοάϊηρ Ππ. Τ]ς ἱπιοτγοραῖίνο ἰοτγιῃ 15, πονονεῦ, 

πεΐυγαὶ! δης νότοι. 

(21) Αἱ πεῖϑν; Ὁ καὶ ἐν ταῖς ἀπαρχαῖς,-Ξ ΠΌΣΝ2), ψ Πἰσ ἢ ΟΟᾺΝ. δορί, υυἱ ([ῃ6 ράαγα]]εὶ- 

ἴδ (ΡΣ) [Ἄνοτβ ἢΪ. 

ΑἹ δηῦ; τεδά 53, σἱτ ὦ. --- Αἴοῦ ὈΥ ΤΠ ἫΡ ἰπβοῦὶ ΠΙσ, ἢ} δ. --- 41 ΣΝ, ὅ. 

(33.20) Μ᾿ "ἴῃ υοῖῖ νεῦβεβ,, ΄. 

(37) 4] ΠΡ3Π ΠΌΡ3; ὦ ἐν ἀριθμῷ. Ιἐδα ἼΒΌΘ5, ν] Ἐνν., ΘΜΕΝΌ. Ἴ]ὲ ΠΡ 5 

39 

40 

45 

δο 



20,38---21,16 -αἰθοι ἀχεδίεῖ ὁ62).8;»-- 73 

20 σοργ ϑῖ᾽ 5 τερειοη οἵ {πὸ (οΟἸ οννίηρ "τ 3) (Α0., γον. ν; ΟΟΝ 1882, ρΡΡ. 168 ἢ 
-- Μέδλ. 1,91). ΟΟΆΝ. 9.83. Ου ΗΙΤΖ.᾽5 ἐπιεηἀδίίοῃ ΔῚΣ ΠΟὉ 4α» οὔ ῥωγίῥ- 
ἕηρ 5ὲ:ὲ ΚιοϑΥ. (πὰ δ᾽ καΟΚ-ΖόοΚΙ ΕΒ), ΚΙΎΤΕΙ, (πὰ ΚΑυΊΖΒΘΟΗ), ΡΝ (πῃ 
ἨΑυΡΊΤ), οἱ 2 94πι.13,9. Τὸ (Πὸ τοδαϊηρ ἽΒΌΏΞ ΟΟΕΝ. οὈ]εςῖ5 [παῖ "Ὁ τηθδῃ8 
ποι “αίσ, εὐυμπ! (Ζάλῥρερ) Ὀὰϊ οὐἷγ πωρεόδῦ (Ζαλ7), ἀνὰ παῖ ἃ βγῃοηγπι οἵ ὉὩ 15. ς 
στα ἀεηχαηάεα, Βυϊῖ ἱπ τ (τ. 9,28 ννὲ ᾶνα δἦδν ὀγομρά Ἰλόηε ἐρὲ ὅγ Ταὐε (ὍΔ), 

ηα "οι Ὀ5 ὦ δηὰ "Υ (ν. 28) τείον ἴο ἃ ῃγοσθϑθ οὗ πιμηδτηρ. 
(38) 21»; ὦ διότι, τα 3, ποῖ ργείδσγαδθ!ςε ἴο ΗΪ. --- ΔἸ ΚῈΔν; τεαὰ ρἱυγ. ἸΚΊΔΝ, 

(39) ἈΪ γον γ5Ὁ; δ ἐξάρατε, -- ΓΜ, οὐ σοτγοοίίοη ἴὸ ἀνοϊὶ τὰ ἀρράαγονε σομνμηκ τὸ 

Ῥταςσίίος Ἰἀοϊαίγγ. ΠΙ112., αἴτογ ὥ, 95; ΟῸΙΝ. ΤΩΡ ῤνώ γοιρ" ἑωώοίς ατὐᾶγ (αςΣ 
γον ἑάἰρές Ἰάγομρὰ ἐλδ 3»), ΘΙΈΟΕΕ. διγρε γον ἑάοίς; Ὀυϊ ὙΠ 4065 ποῖ πηεδῃ δμ7ῦε, 
δηὰ 20 ας:ς ἑάοίς ἐλγομκρά γε ((. ὁ. οἴει τἤδπὶ 0) ψουϊὰ Ὀ6 δῇ υποχαπιρὶ δὰ 
Ῥτοςεάυτγε (Δοςογάϊηρ ἴἰο ΟΟΕΝ. {5 διιρ οβιοα ὈὉ νν.26.31). ΑΕ 15 (ἀανογαά Ὀγ (Πτε 
ΔηἘΠ.6515 ὙΠΚΧῚ τὸ δι’ αὐ δγεναγάϊς, ποῖ μα λέ’. 
Ἀϊ ὈῸ Ὀ5))ὰ Ὁκ; ὅ εἰ (μὴ. ὑμεῖς εἰσακούετε, 50 85 ἴο ἄρτος ιυνἱἢ ργεσθαϊην 
εἴδλυδε; ΗΙΤΖ., ΟΟΕΝ., ὈΣΝ ὮΝ. 3431 ἰγσοηϊοδι!ν Ὀἱάς τ οπὶ βοσνο Ἰοἷ5 ἢονν, ἀδοατ- 
ἱηρ ἴδὶ πιουθαίοσ {ΠΕΥ̓ 58184}} βδεοσναε ΪΉΝΗ δἱοῃθ; Θ᾽ βεγουξὶυ σοτητημηἀβ ἴπε ἀε- 
βίγυςοη οὗ Ιἀοἷ56. ΤῊΣ Παγάςγ σγοδαϊῃρ 5665 ργδίογα]ε. Α5 ἴο τἢς ροβϑ ὈΠΗΥ 
(ἀδηϊεὰ Ὀγ ΗΙ1Ζ2.) οὗ ρατιςρ!ε ἰηβιεδὰ οἵ πηρεοτγί, ἴθ πτυγε περαῖνα σοηάϊτίοπαὶ 
εἰδυβε, τί Ἐν. καὶ 335}; 0Ε5.-ΚΑαυτΖθοηῦό, ς 1ς9, ν. 20 

(40) 4 ἜΥγΑΣ,͵, δ᾽; οπιῖτ, ννἱϊ ΟΟΕΝ., 85. Ἀρρδγεῃι αἰ οργΆρΡΙΥ οὐἱ οὐ ΠΝ, ἀπά 
δῖα ἀγαρρίηρ δηὰ κυρεγήυουπ. ΟἈΧΊΖ Ομ 5 {ἰἰὸ ἃ οἵ 33. 

(43) 481. 59 ἀπ] Ὀρὴσ» σα, ὅ, 5.04] μῖυιβ οὐ πηΐπυ. 
(44) 41 κὐ Ὅν Ἰνροῦ; ὦ ὅπως τὸ ὄνομά μου μὴ βεβηλιυθῇ, τῆς ἰχϑι ινοτγὰ Ἰ»οἴηρ ἰπϑαυτίοη 

δίϊεγ νν. 9.14.22. --- 41 Ὀπση ΠΔ ἀπὰ ἽΝ, ὅ. ας 

ὼ 

5 

Δἴ (1) Κὅ ((οἸϊοννεὰ Ὁγ 33, ΑἘΝ) ᾿ππρτορεῦῖν ἱποϊυδ5 4 21,1-- ἴῃ ς. 20. 
(2) 81 δὴ: (νὶςθ); νψτϊς ὃν. 

ἈἊΛ Ἅ)5; ᾿τῖϊα ΠΣ, ΟΥ̓ 3))5. ὦ ψγϊε5 Θαιμαν, Δαγων, Ναγεβ ίογ 3} 32), ὈΤῚΤ, ΠΏ. 
(7) Βείοτε ὨἽΝ 13 ὦ ἱπβεγίβ Ἀ3}Π 130. --- ΑἸ ὃπ; νυγίιθ ὃν (υνὶςε). 2 

Οὐ ὴῬτἢ; ὅ τὰ ἅγια αὐτῶν; να ΠΡΌ; ἔον (ἴα ρ μγαὶ, οἷ 7,324. 
(8.9) 41 1 Ν ἀπά ὅπ; ννυεῖϊς 1» δηὰ ὃν. 
(9) 21 ΟΣ; νυῖϊα ΠΣ; ὦ ἕως βορρᾶ. 

(12) ΑΔ. δπκ; νης ὃν. 
(14) 4 (ΔΚ δηὰ ΟἸΝΘΒΙΠ10) ΝΣ ἽΝ, 1} ἐἀά, 1λγῖχ., νά η. τςι8, 1521, (οιηρίυϊ,, αὐ.; 566. 3ς 

9Ὲ Ἰζοϑϑι. Τίιε σολάϊημ ΠῚ 5εαπιβ ργείογα!]α ὑδοδλιβε Ἐζεκῖοὶ πον δσε εἶβς 
[85 "Ὁ αἷοπε ἴῃ Ἦϊ8 οὐννῆ υἱςεγδηςοβ; 8ε6 18,2ς.29; 33,17.20, αηὰ οἱ ΟΟΒΝΙΠ, 

Τροΐορ.., Ὁ. 173. 

(14) ΑἹ πὸ ποτ; τεδά, νἱἢ ΟΟᾺΝ,, ὅπη. ΘΜΕΝΌ, 5ΠΊ|0ΡᾺ., ΟΚΑΊΖ, Ἀγ (ὅ ὅπως γένῃ), 
νυ ἢ] 0}ν 15 ψΎΆθ] ΠΑ ΠῪ ἡ ]ογ, ᾿ς θοὸν τοὶ 50. ννο.}} δι ἴθ απὸ (ρραγο|γ) ον 40 
1ς4] δχργοβϑίοη ἴῃ ν. 332. 3 μέ σῤῥμεαζαί, δ΄ δεῖν ἀτὸ ἴτας τοηδοιηρμ5 οἱ 4; 

ἃ ρἶναβ ἃ ἰοοβὲ ρδγδρῆγδαϑα. 
ἍΓ- ΥΡ 52 ΠΌΝΟ 98 Ὀ99Ὁ) ΟἿΣ) ἹΞ. ον ([Ἰ65εὲ ννογάβ, νυ μϊοἢ ἃγα υπίπις Πρ Ίδ]ς, ΠΟ 
58 1320 ΟΥΎ εἰηοηἀδιίοη μα8 θθδα ΡῬτοροβεα, δηὰ {ΠῸ ὴ}ὦ ἂἵὲ θεῖε οὔτε. Τόσα 
5 ροϑϑι οἷν δὴ δ] υβδίοῃ ἴο 19,10-14; τί ποῖε οἡ ν. 18 θεῖονν. 5:6 ΘΜΕΝΌ, ΟΟΕΝ., 45 

ΠΑΥΙΏΘΟΝ, ΘΙ ΌΚΒ., ΟΒΑΖ, ΒΕΒΊΉΟΙΕΤ. [(Ἱ ΕἈΙΝΌΒΙΘΗ ΓΚ ΖΘΟΗ ἴῃ Ζε- 

σδγ μἔοὸὴρ Αι ελγη μογπολιιο, νοῖ. 2, Ὁ. 39ο; ΖΑ 1,51, 7 γ,χ1οί. 135,1; ΝΥ1} 331; 

ΗΝ 4)ῦ0; ὦ Ππνιᾶς, ΑΓ γαηηναῦ ΟΥ̓ ἐλε γανιαῖς “δον εὐ αδηιεί ἐς “ἦς δαόγ- 

ἐογμαν ἡ πρμμα, (ἰποϊπηδίὶ, 1806, δὶ 1δὃς --- “7εύγαζεα 13,78. -- ΤΞ Η!] 
(16) 31 55»; ΟΚΑΎΖ, 1 ρόῖϑ. 5ἰπρ - - 21] ΠΟΘ᾽; ινῆτα πδῖΘῦ, ἔγοιν ἰνὰ ραν οΠ δαν (15). 50 

ΤῊΘ ΟΥΓΟΥ ᾿νᾶ5 ὈγΟ Δ ΌΪΥ σαυβεά ὈΥ {π᾿ ργεσοάϊηρ ΠῚ. ΟΟἘΕΝ. οἱμῖ5 ἰὶ ἀπά {πὲ 

ἴνο ῥγεσβδάϊηρ ννοσί5. 

21 - ΔῚΠ͵, ἃ ρβίοϑϑ "νῃ: οι ἰπογγιρία [ἢ 6 σοπηςοῖίοῃ. 
Ἐχεὶι. 1ῖο 



74 --αθοοῦς εβίεί 464,.»8:»- 21,17.--.- ώ9 

21 (17) 41 ὃκ (ογ ὃν. 
(18) 41 πολ κῦ ΠΌΝΟ 5 Ὁ) ὯΝ ΠΌΝ, σοηποοιεα νάϊ {16 οὐπἰιαὰ οἰαυβε οἵ ν. τς, διὰ 

δα ΘΙ πηϊηιο! !!ρ 1016. ΟΥ̓ {ἰ6 ϑ 8 δὼ οἵ 19,14. 
(19) 41 πηρὸν λγπΠ ὕ03}). 11ιὸ ἴοχὶ 5 πιοπηϊηρίοββ, ὑυῖ βίδηςῖβ ἱπ 41} (6 Ν᾽ Ἔγβίοῃϑβ. 

Δ παίυγαὶ οἰποηἀδιίοη νου θα: Ὁ Φ9) Δ ἽΠ ΒΛΘΜΊ, (εις 1ν 5 σταρ σα! ποῖ ἐᾶ9γ. 
ΟΟΕΝ., Οὐ  ΔῚΠ 29) ε1 421ε τιον αἱ οΓ λεγοες ὀέγέανε, β'υνρὶς δπὰ ἱηρεηίουπ, 

(υϊ ποῖ ῃδῖυγαι!; ὈΦΦ πϊδᾶπβ ποῖ ἀδροος ὕὰὲ οὐήεενς (ποτα ποῖ ἀρρτγορτγίαδιθ), δὰ 
(ῃς ϑινοτά 'π τῆς ἰοχί 15 ἀδϑογ ες Ὀγ 115 γοϊδίίοπ ἴὸ ἴῃ 5ἰδίη, ποῖ ἴο {Π| βἰδυδγϑβ. 
ΗΙΤΖ., πη Δ Πῦ ΠῚ ἐμεγυδ (πα πδηα) 2,0» α ἐλέγα τιυογά, ῬΈΤΕΒΒ, Δ ἼΠ2 ἢ35) 
(οπιι εἰν πη 5 ρ]055), ἰακίῃρ (ἢ: νοῦ ἰὴ (6 5εῆβε (ποὶ οἰβεννίοσε ἐουπα) 
ἴο τοἶσέ εὐἱὰ “46 λαμ, Τθα5α ἀγα Ὀοι]ι σγαρ] οι! αδἰἰγαςίϊνε; Ὀυϊ, δοςσογαάϊηρ ἰο 

16 ςσοπίεχῖ, τ σνογά σδηηοῖ Ὀς ᾿ἴπ ἴῃς ΡῬγορ]ιοί᾽ 5 ̓νδηά. 
Αἰ Υππ; ὅ ἐκστήσεις (5ο 334); (ΠΕΔῚ7 ΠΥΠΌΠ. 

4“ ὑγὴπ δῦπι ἈΠ; τοῖα] ΠΡΥΏΣ ὈΝῸΠ ΔἼΠ, ἴῃ δσσογάκησο ψ{{Ππ| υγοσοἰηρ οἰαυπα. 
(20) 31 οὔρῳ; 6 οἱ ἀσθενοῦντες; τεδά Ὁ Φ9}Π, ραγα οὶ το ὅπ, 

ὯΪ ἈΠΞΙΣ ἜΣ; γολα, τῆ] ὥ, ΠΠ3ΡὉ ὉΠ). ΟἹ δὴ Αϑϑγείαλῃ ΠῺΝ 85 βυποηγιηι οὗ Π3Θ 
866 ΕᾺΠΙῸ, 1 ΕΠΙΊΖΒΘΟΗ ἴῃ Ζεδελ»  } μὲν Αἰοἰδολγί ογεελμηρ, 2,305; [οὐ 776. 
͵αηρμ. 29; 7 γο. 75; ΑἿΝΝ 2). Τῇ Αϑϑγγ. ϑδίαπι ΠΣ πὶ Π5Ό, πονανοῦ, ἀο65 ποῖ 

Ἔχίϑι. ΠΚΠΙΤΖΒΟΗ ἄοε65 ποῖ ρὶνς ἴτ ἴῃ Ηἰ5 ΗΝ, Ρ. ο᾽, δπὰ “δι. ῥ. 299" ἢς δάπηὶίβ 
(δὶ ἴῃς δυηοηγ οὗ »ισφᾶριε 'ταῦοκ᾽ 1 Ε 23,9 4ἃ.Ὁ 5 μαζῥαχ, ποὶ μπαδαχι τα 
μα στη, ΤΌ (566 2 ε77γ. σ. “44τε». 1,176. 5. ν. παίδαχι, αὐὰ οἱ ΖΌΜΩ 40,729 
Ἰνεΐυνν). ᾿πϑἰολα οἱ σιν "οτγίυγο᾽ 7). 7ς,3; ΔῊΝ 27 (Οὐ διμμΜ εν, δμδεῤεαύμιον, 
93) ΜΠ ΖΒΟΗ τολ 5 τὸν σήκαν (σα ΠῚ}, 112). --- ΨΚ 11.} 

δὶ πκ; τεδά Ἵν. ὅ εὖ. ΟΟΚΝ., ΠῚΠ σλ, ἢ 3. ααιρέ. 
11τὸ ἀοιδιίιϊ ἅπαξ λεγ. ΠΟΡῸ ἰ8 Ὀσίίο νΣτΣ7 το ΠΟΘ, 5 ἰῃ νν. 14.15, νν.} Εν. 

ΘΜΕΝΌῸ, ΟΟΕΝ., ΟΒΆΑΤΖ. 
(21) 41 σίνεβ ἔοιιγ ἴεγπιβ, οἱ υ]ιὶςο ἵνοὸ δες γέρ᾽ζ δπὰ ζχ, ίον ἴῃς ἀϊγεςοηβ οἵ ἴπ6 

ϑινογ. [1ἴ 866πὶ5 Ὀδίϊετ, νἱὶῖ ΒΟΤΊΘΗΕΒΕ, ἴο μχεὶ {ἰὰ οἴμδῦ ἴνοὸ ἀἰσεσοη5 ὉΥῪ 

οἰπηρὶπν 41 ἽἼΠΕΠΣ ἰοὸ ἍΠΚΉΠ, ἀπ ὍΣ ἰὸ ὍΣ" ΡΠ. ΟΟἾΝ. ταϊαϊπ5 ἽΠΝΗΣ, ἀοτίν- 

ἰηρ ἰι ἔτοιιν Τὴπ (ὦ ὀξύνου), της, νὲι ὦ, οἷ ὌΠ 48 πιϊϑυντιἰπρ οἵ 'ϑ'Ὅσπ, 
α]νον ας κοῦ. Τογροῖ ἴὸ σλποοῖ, Φ ρῖνοβ ον τἴῃς ἴνὸ “ἰγοςιοπ5 ,,7σ72 πὰ 4717. 

31 125; 3.1 ρεῖβ. 5υῇ.; ἀκΑΊ 2, ΤΉ. 
(22) Αἴϊεσ ὍΠ ΟΟΈΝ. ᾿ἰπϑογί9 3, ἴο οοπηρίεῖς ἴῃς ἐχργεϑϑίοῃ. 

Ἐὸοτ ΑἹ ὃκ τα ὃν, 45 ἰῃ νν. 17. 19. 
(24) Αἱ Ἵπι; ντῖῖς ἔδπι. ΠΠΕ. 

Αἴ Ὁ Κλ δον Ἰἢ,,. δ, 5ογῖθα] γερειίοπ οἵἁ (οἸ]οννίπρ 31 κ΄ (ΘΜΕΝῸ). 
Δ ἸΩῸΔ αἵϊοεσς ὙΨν, ὅ ἐπ᾿ ἀρχῆς; 'νηῖς 92 Ἴ2. 
ΑΠεσ (οἰ]οννίηρ ὙΔῚ ἰπβετὶ ὙΨ, ἴὸ πιᾶῖς {Ππ6Ὸ ρ]1γᾶϑ6 σοτηρίεῖς, αὐ μἐἔὅε λεαι ο7) “δέ 
γοαΐΐ 2ο σαε εἷΐγ (“, ΘΜΕΝΌ). 

(25) ΑἹ τ. ὈὐσΥν3; ὦ καὶ ἐπὶ ἱερουσαλημ ἐν μέσψ αὐτῆς; ννε7ϊῖς ΗἸΞΊΩΣ ὈΝΥ". 
(20) Αἱ ὅπ; υτἱϊς ὃν (8ο 6). 
(27) 41| - Οὐ οὐσῦ, μοτε οὐ οἵ ρίαςε, σοργίϑι᾽5 τερειὕοῃ οἵ ϑᾶπιῈ ρῆγαϑε ἴῃ {15 νεῖβα 

υυεῖονν. [τ ὉΝ 15, 5ες αὔονς, ἢ. 47, Ἰ. 46.} ΟΟΕΝΙΙ,, ὈΘ, το σῤῥοΐμ εαὐίαϊ»5. 

ἢ ΠΥ, ἐν) σλαμοίο ἀγμδἤδμ9), ἰνοτο Ἱπαρρτγομρηλίο; Θ᾽ ἐν βοῇ. Δνεῖῖς ΠῸΣ2 

30 

39 

40 

(ΠΟ ΟΛΝ οἰἰςὶ ὈΚ ΟΝ ΜΌ Τ5Ὲ), ἃ πουη Υν] οἷν πΔΥ ῬΓΟΌΔΙ ")»Ὲ ἀϑϑυμγοὶ 45 

(γοῦν {ἰἰὸ νοῦ ΠΡ τον", 15.42.13 ((Πουρσὶν (5 νοῦ! 15. ἈΡΡΆΓΟΠΕΥ ποὶ ἴῃ δ) 
απὰ ΖΕρ]". 1,14, ὁ σκληρά (5 ΜΕΝ). ΟΥὈΝΝ. ποϊάϊηρ (ἷἰ5 ποι ἰὸ ὕῦ6 ἀουδιάι, 

φτὶιε5 Πλγ. [ΟἹ ΑΞϑγσ. εἰγχε 'ϑιιους,, αἵ, ἔνεγμλες “ο 5πουῖ. 

(28) 41|-| ὈΠὄὅν υπηδοδϑβασυ αἱοηρϑίάὰς οἵ ὈΠΣΨΣ. 
ἈΪ Ὁ Ὀπὸ ψοθ 39, υπΐπις } !}10}]6 51055 (ρεῦμαρβ οα ὈΔΌΡ),, ὅ. ἌΘ, Ἐνν., “1εν 

ἐλέπζ ἐλεν ἄσνε «ὐεεῖς μῤονε τυφεῖς (Γ}3Ψ). 

(29) 81» πε, δ. 
Αϊ Ὀ5ΌΙΠ; μοίηϊ 5 11Π{1 ὈΞΎ 317 (υν!ς 6). 41 ὈΞΞΙΖ 15 5. 04], Ἰποοτγεοςοῖ (ΟΓΠ). 

δο 
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21,39---22,16 --αθο..δς κεβίεί φ6.4)»8}.»- 75 

ΤἼ1ιῈ βεςοηε ὨΞἼΞΙΠ 1» ((οἱηα ἴῃ 6) ἰξ οὐνϊοἀ υγ ΟΟᾺΝΝ. ἀ5 ἰλμῖς, 5. .] 54} ταραιὶ- 
ἰἰοι; ἰξ ἰ5 Ὀδίῖοσ Ἀ Κη 85 τῃπείουςδὶ τερεδοη. 
Ἀ[η35; ὦ ἐν τούτοις; ΗΙ1Ζ., ΟΟΒΝ., ΘΙΚΟΕΕ. ΠῚ} (δὶ 15, ορ σεεσιρῃ ο7 γ7ομ» τ: 5). 

ον ΞΙ͂, δὶ 29,7. 

Αἴ νυὴ δ5π; ΗΙΥ7Ζ., ΘΙΕΟΕΆ. (πὶ ΘΙΚΟΕῈ..5ΤΑΒΕ) »ΌῚ 'π ονεγναςίεγεα (ἀερταάςεα) 
ὃν τυϊοξοάμοςς; ΘΙΈΟΕΕ. (ἢ ΚΑυγΖΒΟΗ) οπνῖ5 'Π. ΠΒεῖϊες φγολεηεά, τοΐοξεαΐ ((Ἱ, 

ν. 34, δηᾶ ψΨ 75,5). 
δ ΣΝ, δ. 
Αἱ ΛΑ εὐ Ππεὶ; ὅ οὐ τοιαύτη ἔσται. ᾿νε ΠΛ δ ΠΜΙ, ἐζδοο αγὸ "0 μι) 6, αἴτοτ 
ταδαϊηρ ἴῃ ποχὶ νεῖϑο. ΤΊια βδῖῃς Ὄχργαϑβϑίοῃ πῃ ἴΠπὸ ποχῖ νοῦϑς ΟΟἾΝ. δπιδηάϑ ἴο 
ΠῚ ΠῚ πὸ ἪΝ, αἴογ ὅ οὐαὶ αὐτῇ τοιαύτη ἔσται. ΤῊς πηεδηΐϊηρ οὗ ἴ6 ραϑϑαρα 
56δῃβ ἴο 6, ποννανοσ, τὶ {6 σγοόννῃ 58}4}1 νϑηΐϑῃ 611 (ἢ ς Πιίυγα Κίηρ σοπΊα5. 
ΑἹ Σκ,, δ. --- ΑἹ δκ (Ονὶς 6); ναῖτε ὅν. 
Αἴ ὑ3πῦ, σι αβογήβ πο βεηβε, πιυϑὶ Ὀ6 σμδηρεὰ ἴο ὅπ, δπὰ ἰγαηβροβεὰ 50 ἃ5 
ἴο βἰαπὰ Ὀείογε ῬῚ3, ἃ5 ἴῃ ν. 15. 
41 ἽΛΙΚ; τεδά, νἱτὰ ΗΙΓΖ., ΟΟΚΝ., ΗΠΊΝ, ἰδ γείεγεηςς Ὀαϊηρ ἴὸ [Ππ δυνοτά. 
Εὸσ [ο]ονίηρ δκ τεδὰ ὃν. 
Δ Ὅλη; τελὰ ΝΠ (566 ν. 30). 
ἢ σδὰ; ΟΚΑ͂ΤΖ δ). 
2 πΠῚ; τεδὰ ὍΠῚ, ἴα ργεάϊςαϊοϑ δἰβεννῃογα ἰῃ τ ῬΑγΑρΡΤΑΡὮ Ὀδίηρ [δπιϊηΐησ. 

48. ὈδΨϑ ΠΣ (δεσοηά οσσυγγοπος),, Φ΄, ργο να ἷγ τορι πἴοη (οΥ Ἐπηθ]να5|5. 
Ἰβείοτε ὙΨ» ὦ ᾿ἰπβογίβ ὦ, 5 ἴῃ 24,0. 
1 πῦὸν; 88 ἘΣΏΣ, αὐἴοῦ ργεςβάϊηρ οἴλυβα. 
Δι οπὲ οἵ ν. 3 ΟΟΆΝ, ᾿πβογίβ ΕἸ.ν ΔῚΡ᾽ ἡἔ[α 167 «αν νιαγ ἴγατο μὰν, ἴὸ Ὀνμνν οὐ 
1ῃς6 ραγα !]οἰΐβιπι τ τα ἢσχὶ νοῖβθ. ΟΚΛΊΖ ἰγαῆβροβαϑ ΠῈΣ δ129 ἴὸ ἐπὰ οἵ νοῖϑξε. 
ἢϊ γι61]45 ἃ γροοά 56ῆ86. 
δ ὙΠ Ἵν ΚΙΔΠῚ Ἴ Ὁ δ ΡΩΛ; δ καὶ ἤγγισας τὰς ἡμέρας σου καὶ ἤγαγες καιρὸν 

ἐτῶν σου; 3 ἀρτεαβ νι} ὅ; 3 μδἔᾶν ἐπγς αγὲ π"εαν, απα ἐλ ἑώμο οὐΓ ἐν γέαγς ἐς αἴ 
λαμά; ἃ ἐΔε αν οὗ ἐὰν ἐξεέγμοίον ἐς πόαν, αγμα ἐλς ἐπε οὗ τᾶν αἰΐξργαζε ἐς αἵ 
λαμ, ΤΏΣ Οπδηΐδὶ [6νν8 4150 γεδα ὮΡ ἰηβϑιοδὰ οὔ Ἵν (απὰ 50 3 Μ95 οὔ ΕΚ Ἰχ 0551). 
ΤΠῃ6 νοῦς Ξῃουϊὰ 1)6 εἰἰποῦ Ὀοΐῃ ΟΔἱ οὐ ὕὑοῖῖι ΠῚ ; (πὰ ᾿λιοῦ ἔογπι ἰ5. ἔανοι- 

οἀ ὈΥ ν.3 δηά τὸ νίιοϊς σοπηθδοιίοῃ: Π6γιιβαίοι ἰὰ5 50 δοιδὶ ἃ5 ἴὸ ὈὉΠην 
οη ἰΐ5 ρυηϊπίηοηῖ. [Ι͂ἢ ἀἰὰ ἤγϑοι οἰλιι5ς. να ἡλυπὶ τοδεῖ ϑίηρ. ἐὔν (Ἰ ἰ5 τὰς ἐγ οὗ 
)παάρστηεηι Πα 15 πιθδηῖ, τ ν. 3) δπὰ ἴῃ τὸ βεςοηά εἶαυβε ᾿νε ἴποη ὄχραοὶ ἐένεσ. 
2 ὙΠῸ πιιϑὲ Ὅς οὐ 6ς1 (νι ΟΟᾺΝ.) ἃ5 ρ]οβϑβ, δηὰ ἽΒΚ» νυγ τ 45 ράᾶγα δὶ τὸ 
ἼΡ.). ΟΚΑΊΖ ἰηβογίβ ΥΡ αἴεῦ Ἵν». 4} γιε] 5. ἢο βδϑθῆβα. ΠγῪ εἴτοῦ οὗ ἐεγε ΟἸΝΘΒΌκΟ, 
ἰηϑιοδὰ οὐ Ὑ 53), Ἰὰ5 ἩΠΛῸΝΘ ἽΡ, νη ἢ βιδη 5. ̓πηπηεάϊαιϊοϊν Ὀοποδῖῆ οὐ τ᾿ ς 

Ρᾶψε [ἐν]! ἀοηεῦ πλϊϑιιπαά εγβίαπαϊηρ οὗ ἃ σοττοςσίίοη ἴῃ ἤπαὶ τανίβο. --- Ρ. Π.] 
4 Ὀσπ; ΟΝ Δ12 ὈΨΆΠ. 
“ἢ ῬΌΡΆ γῶν; οὐ ϊ ἀπά ὦ ἰῃ νν. 12.320; 18,18. 
1115 νοῦβα ((ουηά ἴῃ ὦ 233) ἰ5 οιμτοα Ὀγ ΟΟΕΝ. ἃ5 ἰἰἸῸ ἰηϑογίοη οἵ ἃ τἰϊυ] ϑιὶς 
δάϊϊοτ; νι ἘΖΕΚΙοΙ ἴῃ 115 βεςσίίοη γεν τ᾿] Ρ165 τυ] ἀπά τ᾿πογαὶ οἤςῃβοϑ. ὦ 
45 ἴμε νεγὺϑβ ἴῃ 3 Ρἷιγ., ἀπ [Π]|5 15 ρογῃδρδ ἴπ6 τὰς γοδάϊηρ; ἴΠ6 ἀΐγεςι δά ἀγο55 
ἴο πε ΟΕ ἰβ8 ἰοιιηᾶ 450 ἴῃ 4ἴ ν. 12, πεῖς ὦ δραΐϊῃ ἢᾶ8 2 θεῖ. 
ἢϊ Ὀλππ ὅπ; υτῖῖς ὈἼΠῚ ὉΡ,, 45 ἴῃ 18,6. --- Δ π,, ὅδ. 
αἰ ὑπ, ον ὃν. --- 41 151; ννῖϊς ΤΟ, (ἰνὸ (Ο]]Οννίημ νου] ἸΝΠ σαΠ ἢ πν ἕοσ αἶα θ] γα, 
Αἱ Ὁ"; τεδὰ Ὁ, νυν ὦ ἐν. 
411 ΒΌΠ.; Ροΐῃϊ ἂ5 1 Ρ. (50 6): δ Π2} αι 7 τοῦὴ ἡ ὑὰ ῥγοψιμο (ΜΙΝ ιν, ΠΛΨΉ5ΟΝ); 
ἴογ (6 Ιάςᾶ, οΓ 13,19; 20,9; 36,20, Δητὶ ν. 26 θεῖον. 7116 ἰοσιὴ ἴῃ 4] 15 ρεγπδαρϑ 

τηθδηΐϊ ἴο κεῖ πὰ οἵ ἴῃς τπεηϊίοη οὗ ἴπε ῥγοίδηδιίίζοη οὐ ΉΝΗ; ἃ ΡΩΝ. [πεοιελὰ 
Οὔ Ἱ ΟΟΕΝ. νυτῖῖεβ ἼΩΝ, δηὰ οἰνδηραβ (ο]] ον ίηρ 2 ὁ πὸ, ψ{{Π τὴς 5θηβα τυλεγεόγ 

7 λανέ δεόρ ῥγοίαρφί, νὨΓἢ ἀο85 ποῖ ἄρτθα ἢ [ΠπῸ τἰπὶῈ οἱ ν. 15. ΘΙΚΟΕΆ. 

20 
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76 --ηϑοῦς (5εβίεί 49.8»»8:».- 22,18---23,10 

22 ταιδὶπβ 438, ΟΠἿῪ οὐ ἰηρ Ἵ2; θυϊ {π6 παιίοη 15 ἤδνοῦ {Ππ|π οἷ εςὶ οἵ δ5Π εἰβεννῆογα 
ἰη Εζεκιεῖ. Σ, κατατρώσω σε; ἈΘ (π 51. Τατοπιθ) εομδακέμαδο 16. ἘΠΜΝ., ΟΚΑΤΖ 
ΠΌΠ).. 

(1.8) Κ ῖ »0; ψῆῖς Οἷγὰ 5). --- ΠΔΛΕ Ὀ"Ό; ΟΙΝΈΠύΝΟ Ὁ Ὸ. 41 Ὁ3 ὉΜῸ Ἢ ὙΠ2 
γπ; ὅ ἐν μέσψ ἀργυρίου ἀναμεμιγμένος ἐστί, αἴοτ ννἱιἰς! ΟΟΕΝ. οπλῖῖ5 Ἴ15, υννιϊς ἢ, κὅ 
Πονανευ, 5 δυρροτίδα Ὦγ ν.2ο. Ηας «ἶϑο ογηῖβ5 Ὁ"Ό. 
ΠΥ; ΘΟΠΔΤΖ ὨΠ. 

([9) 6, ΣΝ. 

(20) Βείοτε ΠΥ ἴδ ραγίοϊβ 5 8 τεαυϊγεαὰ ὈΚ ΟἹ] οννίηρ 15. 
Αἰ Π3πὶ; ὅ συνάξω, -α ῬΌ)», νη ϊςἢ ΟΟΕΝ. δάορίβ, δηὰ, νι ὦ, Ομ 5 ΘΔ ᾿ΠΌ25) 10 

αἱ τῆ8. ὈσρΙπηΐπρ οὗ ν. 21. Φ ἰ5 ϑἰτηρίοσ, 31 τηοσὸ νἱν!ά. 
(24) δὶ πηπθρ; ὅδ βρεχομένη; τεαᾶ Ῥυδὶ μετί. οὐ Ἴ5Ρ, ΤΒ9 (Η112., ΟΟΚΝ.), οἵ Ὀαιίετ, 

νἧΠν Θ ΜΙΝ 1, ΟἾΚΙ,Π, ματι, ΠΠἼΒΌΌ. 
ΤΊις [ΟΠ] οννηρ ΠΨ3 πλαῦ ὃς Ροϊπιςς, ἀμαΐηδὶ Μαβοόύα!ι, ἃ5 ἤυδ] μετ 

(25) Ξ1 ΠΛ) ὝΦΡ; τεδὰ πὴ) ὝΨΗ, νἱ 6 ἧς οἱ ἀφηγούμενοι, 45 ἴῃ6 σοηπῃοςίίοι τα- 15 

΄υΐγεϑ8. 
(26) Οπιϊῖ αὐίϊςϊο ἴῃ 4ΠἹ ΒΌΘΠ. 
(272) Αϊ πιῶ 135, , Κ΄, οπτοά ὈΥ ΟΟΚΝ., ματα ἃ 5]ο55. ΟΟΕΝ. ἱγᾶπβροβαβ ν. 28. 

29, οηυ ἴπα στοιιηᾷ τῃδὶ ἴτε ἡ εοῤίς (ν. 29) 5ιουϊὰ δὲ οοπίταβιεἃ νὰ τῆς γήμεος 
(27), τηὰ εἰναῖ {Πα “πη οὗ ν. 30 5ἰαιγνᾶς παιιγα! ν ἴθ σοπποσίίοη νυ ἔἴἰὸ φγοῤἧείς 20 
(28). Τίιε οτάεγ οἵ 3, ἤοινενοῦ, φγέμεος, ἡγοῤῥείς, ῥεοῤῆήε, 15 αἶϑδο ἃ ηδίιγαϊ οπϑ. 

(28) 4“ »»ε, , 5. 

(29) Δ γρῦν (ϑβεςοπᾶ οσουτγαηςο); τοδλὰ ἡῶν, δῇϊεγ ὅ οὐκ ἀναστρεφόμενοι μετὰ κρίμα- 
τος. Τῆς σοχηδίπαιίοη οὗ ΡΦΡ̓ υνἱιἢ ὈΒΦΘ 555 5 Ἱπαρροϑίϊο. 

25 
23 (2) ΑἹ γ}} 15 μἰδοβὰ Ὁγ ὦ δἱϊετ Ὁ); θυϊ {π|5 ἰ5 μαγάϊγ στουπὰ ἴον οπδηρίηρ ἴῃς οτᾶετ 

οἵ Δ. 

Φ) 51 ν],, δ, 5.γῖθαϊ ἱμβεγιίοπ νι οἢ Ὀγθῶκβ τς σοπηεοιίοη. 
πῃ, ὅ, οὐἰςἀ ΤΚ ΟΟΕΒΝ.; οἱ Οἰασμε, ἔοδ» , 307. Ὑῖις οπιϊβδίοη οἵ ὦ 
ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 τες ἰγαηϑίδιίοη, ψηΐϊα τῆς ἱηβογίίοι οἵ ὙΤῚ ἴῃ 41 15 ποῖ οδϑὶν δοσουηιοα 30 
ον. ιε 5)ιοιᾶ ταῖίετ Ἴχραςῖ 115 οἰ βϑίοη 5 τρρα ἡμδομετία. 

(4) 41: πλοῦπβ ὈΣΟΥΝ ΠΌΤ ἸΠΘΦ ἸδΊΟΣΊ, εν θη} δη Ἐχρίαπαίουυ μίοββ, (πουρὶι 
(ουπά ἴῃ 4}1} {Π|ὶ Ν᾿ αγβίοηβ (50 ΠΛυΟΡΤΊΛ). 

(5) 4 δα [ογ ὃ; 566 ργεσβάϊηρ εἶδα. 
ἢ ὈΤΡ, πῇ ἀποίδηϊ πιἰϑινεἰηρ ((ουπὰ ἴῃ 411 ἰῃς Μογβιοη5), ποῖ Ἀρριορηδῖα οσ 3 
[6 Αϑϑουπδηβ. ΕὟ. τυαγίξξε, ἔτγοτη Ασαπι. ΣἽΡ τυαγ, Ὀπι {Π|15 15 ΒΙΡΉΪ ἱππργοῦ Δ Ὁ] 
(ον Ἐζακίεὶ, Ἄνθη 1 τπστὸ ννοῖς συοῖΐ δὴ δά).; ΘΜΕΝῸ τύσγγίογς; Η!ΙΤΖ. γεά 

(ΞΞ « «αὐὸ το “μη: γοεῖ, ιϑοα οὗἉ τἱροηὶπρ ἄδία5}) Ἔχρ αϊπθα υ (ΟΠ ον ηρ ἐοίλεα ἐν 
ῥιεγῤίε; ΟΟΆΝ. ὈΝΜῊΡ, 85 ἴῃ ν. 23, ἰπ 5δῆβε οἵ λζρμομς (ἡ Νά. 1,16; 26,9), δεῖ 
(ἷἰ5 σεηβα 5 ποῖ ργονβά; Ἐπῦδ55, ΘΙΕΟΘΕΕ., ΘΥΛΌῸΒ τορασζάὰ {πὸ ννογὰ 85 ὑγοῦ Δ ὈΪΥ 40 

υπτγοςσογηίζαδίς σοτγυρίίοη. Ιἐδδαὰ ὈΝΔῚ (]6Γ.39.,13), συ ]ῖοῖ συλ {Ἰὸ σοππαοίίοηῃ, 
ἰσ 8ἃηὴ Αϑϑογγίδη {{|6, δηὰ 15 γταρ σα! ποὶ ματά. Τῆι Ρ, πανὶηρ μοὶ ἱηΐο ν. 5 
(ρει αρϑ ἔγοπὶ ργθοδάϊηρ Ἢ) νου Ὀ6 τερεαϊεά ἴἢ νν. 12. 23. 

{{π 76τ. 21,4. 358 Ἰὰς 'Ξ5..9 ἰοσ Α͂Ϊ ΠΌΠΟΌΠ (5 ΠΝ); φαγάδν, παφγαδις, φέϊγμδη 
Ἵγαις, να ἄγὸ αἶἰβδο Τουηὰ 'ἴπ Αϑϑγυγίση, θυῖϊ τὰς σοιηποη Αϑϑγηπη ννογὰ ἰου 46 
τα» ͵ο7 15 φωγάσμ, νοὶ. 15. αἰθὸ πἰϑο 85 δὴ ορίίπει (φνγήηάμ “εἰ, ὅτς.); οἱ 

ΜΟΠΆΛΔΌΚΕ, ΚΛΊΞ ςτ6 Ἰνεῖονν. ὈΝΔΥῚΡ (αἴφο ὈΝΝΡ, ν. 23) πιὰγ Ὅς ἃ σὐτγιροη οἵ 

ὈΝΤΥΡ ΞΞ Αϑϑγσ. φωγδεδ 'νναυτίοσβ' οὐ Ἴα να  κο᾽ (ὈΕΠΙΤΖΒΟΗ, Παρ υδνίονγὀμοῆ, 

Ρ. 5965). Α55γΓ. ᾿85 πὸ δτγίίοϊε; {πεγείοσα ὈΝΨΥῚΡ, ποῖ ὈΝΡΡΙ; φωγδαξ ταν μαναὰ 

"σοη ἰοοκοα προῃ 85 ἃ ρα οἵ ἴπ6 Ῥγοροῦ ΠᾶΠΊΕ6. --- Ρ. Η]] 5ο 

(8) Δι ττι,, 6; 8εε ν. 3. 

(το) 381 Π2 νῶν ὈΗοΨΊ, οὐ το Ὀγ ΟΟᾺΝ. 85 πιλγτίπρ' ἴἰἢς ραγα 6 5π|, ἀπ ἃ ου δοςσουπὶ 

οὔ αἰἰς ἀϊνοτραηςίο5 οὗ ἰἰπς Ν ογβίουϑβ,; [να [ο 5 ἰϊ ἰο ')γὲ ἃ ρίοβϑ αἰϊοσ 16,41. 7]}}5 



23 

23,12---24 --ηθδὲ 5εβίεἴ 49:09.8:»».- 77 

18. ΠΟβ5: 015, υῖ 80 μομογα ὯΠ ΟΧΟΓοβϑίοη ἷν ἰιεγα ποῖ ππηδιιγαῖ. [15 "νοιίες (ὸ 
Ροίπϊ ὈΘΡΡ 45 εἰβενθετα ἴῃ ἴῃς Βοοῖ. 

(12) 41 ὅπ; τεδὰ ὃν. 
3 ὈΣῚΡ; τεδὰ ὈΝ, 85 ἴῃ ν. 5; [ςοηίγαϑὲ δῇῆονε, Ὁ. 76, Ι. 48]. 

(13) 411 πῖδΚ; Εν. ΠῚ. ---- ον 135. ΟΟΕΝ. ργοροβεβ πΉΘὉΝ) ΠΝ ΠΝ. ΤῊς ἤτγϑι ρεῖβ. 
ἰ5 ἀρργορυίδῖς πεσε, ΠΙΝῊ βρθακίηβ ἃ5 ἂῃ οὔϑβογνεῦ. Κὅ (οἷϊονν5 ἢϊ. 

(14) Πἰ πΡΠῸ ὌΝ; τοδὰ ὈΡΠῸ ΣΝ, --- Και Οὐ ϑο; γτολὰ Οὐτγὰ ὈΣΥ95. 
(15) 431: ὙΠ; μοΐπς ΤἼ32Π, ἔγοιὴ {{Ἰὸ σοπησοιίοη, ἀπά νυ ἢν {ΠπῸ Ν᾿ ογβίυμσ. 

Εογ ἴμὰ νατίουβ Οτεεῖς ταπἀδείπρβ οἵ 41 Ὀ35 ὙΝΟ, πὰ οτἱρίη οἵ (ἰϊὰ συτγυρὶ 

τεδάϊηρ οὗ ὅ παραβαπτά, 5ε6 ΠΙΟῚΜΕΞ- ΓΛΈΞΟΝΘ, 

(16) ΚΜ πλνπ, Οἷτὰ ΠΌΡΕ; 5866 ΕΨ. τοιδ, ΟἸ5Η. 2285) (κ5. ΚαυτΖβοηλό αὶ 48, ἃ, 
ΚΟΝΙΟ, 1,645. 

(17) 31 ὉΝ1Ξ1; ΘΟΕΙΟΕΚ (γεολγί, 308), ποὶ 50 νψν6]}, ὉΛΤΊ. 
4 ΔΌΡΗΙ; τολᾶα ϑὩ}),, δἴδν ἃ βιιρροϑίίοη οὐ ΟΟΈΝΙ11,,κ; τας σαίδιί Πἴ5 (ἢ 6 Πσοη- 

πεσιίοη τυςὶὶ Ὀδιῖεῦ τπδῃ τὐας ἐπί, οὐ τό͵58.50. 
ὉΠῸ ΗΦΌΣ ΡΡΆΊ ἰ5 ταρατἀδαὰ ὈΓΥ ΟΚΑΤΖ ἃ5 αἰ Ορταρ Υ. 

(18) Αἴ ἩΠΥῚΡ ΠΝ ΒΝ ΓΡΠΆΣΙΒ Ὁ Ρὴ, οὐ εὰ ὉῚ ΟΟΆΝΙΙ,1, (ἀραῖπϑὶ ὦ) 25 Ἵδγείςϑϑ! υ 
ντϊτεη, 45 σοηϊδιηΐης ἃ ἀοιῦϊεὶ, δηὰ 45 ἰηϊεττυριπηρ (ἢ βεῆβα. [ἴ πᾶν Ὀ6 ἜαΌ Δ} Υ 

ΨΜ6]}1 υπάετβϑιοοά 45 ιἰπ655 οὗ Ἔχργεβϑίοῃ. 
(19) ἴῃ νν. 19.20 Φ' δδ5 ἴἴε νεῦῦϑ 2 5'ηρ. ἔίεσὰ. Ου ΠΌΡΡΩ (ν. 20) 5366 ποῖδ οὔ ν. 16. 
(20) 41 ΛΟ; ΟΚΑΤΖ ΠΎΙ 85 -- »κ"δριό. υἱγ., νὰ ὅ αἰδοῖα, Ὀιϊι (15 56 6πὶ5 ἴο Ὦς ἰῃς 

5δ0η86 οὗ 3. 
(21) ΑἸ ὈΝΊΣΘΡ ἀπὲ ἸΡὉ9; τολὰ ὨΣΧΌΣ, νν ὥ, ἀπεὶ προ, ἴον 3], ν. 3. 1Π1|2., 5)Μ. 

'Ὃ ὈΛΊΨ.Σ τουλόρ ἔλεον, 116 Ἐργρῤέαρς, ἃς. ΟΟΕΝ. 1.2 ὈΣ.)Ὸ ΠΌΡ»., ἱακίην ΤΊ ἃ5 
ἃ 5οϊοηπεαἃ οχργουδίοῃ (ον "ΠΏ, ἀπε ὈΣΥΌ (15 ἄρόοηϊ, ἀκ 50 {Π|Ξ5 15ὶ ἰογινν 5 (ΆΚΟῖ ᾿ 
Ὀγ Κκυϑ5, ΠαΑν., ΘΙΈΟΕΕ.; Ὀυϊ ἴῃ ν. 3 '" 15 πδηιε οἔ ρίδςας. Ῥοίΐηι ΥΨΡ9, 45 ἴω ν. 3. 
Οὐ ἀκισξξ, ὥϑ»εελγ. 397. ΟΚΑΤΖ ϑῈΨ»3. 

(22) 31 »π,., ὅ. 

(23) ΟἈΧΤΖ ἀεϊειθϑ 59), σοπιραγίῃρ ν. ᾿ς; ἰὰ τη Ὀ6 5υῇῆήςεϊεηϊ το σδηςεὶ (ἢ 6 Ἱ. 
28 ὈΠΝῚΡ; τεδὰ ὈΝ)Ὺ; 566 ἀῦονα, Ρ. 76, Ἰ. 43. 
ΔΝΙΝΟΚΙΒΕ (47 ζοεγεμελ. 178) οπηΐ5 ὍΝ Ὧ2 59. ὁπ ἴῃς ατουπὰ τπλὶ Σεφόα, 
δα ἀπὰ Οδα ἀϊὰ ποῖ Ὠοϊοην ἰὼ Αϑογτία ΤῸ δνοϊά εἰν ἰδ γ ἐππον κυ Ἰνοίοτς 

5. [{π ἰ5  μονέφμ. Ευγελ., βεσοηα 5θιῖοβ, 2,254 (1899) ΔΝΙΝΟΚΙΕΚ ργόροβαβ ἴὸ 

τοδλὰ δῶ (Ξ-- Αϑϑογγ. ϑιν47) ἱποιοδα οὗ »Ὲ, ἀπαὶ ὙΡ ἰπβίολε οὐ »ὴΡρ (ἦε διαῤγέρμέαρμς, 

αἷ ἐφ Ολαδμίξαρς, Γεζοί, ἐἦε δι έαμς απ Αγ, ἢ τἰἢς ρμίοπ5 αὐ εεγγίαμς; οἱ 
Αἰτίδη , 8, ς δηὰ στϊ, Νοῖοϑ οἡ ᾿ἰϑαϊδῇ, ἢ. 107,1. 37. --- "ΚΝ Η1] 

(24) 1}Π, ἃ ἅπ. λεΥ., ἢὩοϊ υηάετοίοοά Ὀγ ἴῃ ΨΜεγβίοπβ. ὅ ἀπὸ βοῤῥᾶ, -Ξ ἸἸΒΝΌ, 45 ἴῃ 

26,7, δἀοριεὰ ΌΥ ΓΟΟΚΝ., ΟκΑ͂ΤΖ; ὕυϊ [6 ψεορταρῃϊςαϊ ποῖος, δρργορτείαϊα ἴῃ 
ἴδ ιἰδιοτίςαἱ 5σἰδίθπιεηὶ οὗ ς. 26 (νῆσηςος 1ἴ ινᾶ5 ρεγῆδρϑδ Ἰπβεγτιοα ΌὈΥ ἃ ὕτοςκ 
50γ 6), 15 ποῖ 50 παίιιγαϊ ἤσγα. 5. ὡὧμο απ ἃ ΜῈΝ 03 το ἀγμις, (ΟἸ]οινοα Ὦγ.. 

ΚΝ, Ὀυῖ τς 'νεδροης ἄτα πηοηιοησα (γι οσ οἡ ἴῃ ἴἰς νοῦθς. ογ ἰκίογ } ιν 5] 
τεηεπηρβ, 5ε6 δϑηϊ, ε, ΒΕΕΙΠΑυΡῚ. Τίια σοπηδοιίοῃ ἔανοῦθ ἰἰὰ δοῆβα 
»ι μα, ἀπὰ τὶ 15 θεία αἰπὺ 850 ἴὸ υπαειβϑίδηἀ ἸΣΠ, οὐ, ἢ ΒΟΤΊΟΘΗΕΒ, 
ΘΜΕΝῸ (γῆ τείεγ ἴο 26,10), ἴο γεδά 110 (οὐ Η112Ζ.). ἘΆΙΕΌΒ. ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ “(ἢ 
ΒᾺΒ) διηπάβ τς ἴδηι ἰη Αϑογύ. ἐωμ (ΕἸοοά ἰἀΡ]εῖ 1,43), νυν σἢ 1 τ κα 5 85 -α 
ἀεαῤ ἐορείλον,͵ «οὐίεεί. [ἼἼις βίον οὐ ἐρώμἷ, Ἰνουνονατ, '5 ΝΣ τρὶς γαΡ, Αισγαιῃ, "Ὁ 

(δες (λεῃ. 45,17, Ε) Διί ΑΚ ΦΙΜΜΙΕΝ, 2εσεῤσαίμιον οδ,5; ΠΆΠΝΕ. ὨΝΖ560Π, 

7 γοἠορονπέηα 176; ΠΝ ΝΘΙΝΝ, Αὐτοί. 413,77. ἈΠᾺ σπρΘοίαΠ Υ ΠΟ τη 29 εὐ γ. ΣΝ 

“1::γ),. 2,142. ἴῃ ἴἷς ΠΥΝῚ1) ςςόα ΠΗ ΠΖΘΟῊ τἈΚΚ65 αἰνὰ πἴσπι ἸῈΣ δὼ περ τὸ ᾿ς Ἰἰςη- 
υς] ἢ 115 29 ΑΩ; τ ΜΕΙΘΘΝΕΙ, ϑυῤῥέῥονιελέ, μ. 8ον, ---  Ρ. Η] Ιὴ (δὰ υη- 
ΠΟχίδίητν 845 ἴο ἴΠ6 πιδδηϊηρ δηὰ εχίϑίεηςε οὗ ἸΥΠ ἴἴ πᾶν Ὀς αἰϊοννδ ἴο τεπιδίῃ 
ἴῃ τπ6 τοχὶ ([κθη ἃ5 το γε ίζαδ), ἀπὰ τη 6 Ῥγοροβίιοπ 3 βίνουϊὰ μα ἰηβεγιοὰ θείογε 
τ, [15 οημιεἀ Ὁγ κυϑ5 δπά ΘΙΚΟΕΕΙΕΏ. 

19 

10 
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γ8 ἰθὺς Εκεβίεἴ 464)»»8:».- 23,25--- 44 

23 4 γσ; ὅ φυλακήν; ΓΟΕΝ. (Ὀυϊ ποὶ δῇοι 6) ὈΝ 1», νῃϊοἢ δυΐϊϊ5 [6 σοπηδοίοη; 
"νυϊ Αἴ αἶ5ὸ γιεἰ 45 ἃ σοοᾶ 56Π536. 

(5.26) Δ, ν. 250, Ὀερίπηΐπρ ἢ ΠΟΙ͂, δηὰ ν. 26 ἂγε οὐδ ὈΥ ΟΟᾺΝ. 85 ἱπιογροϊδιίοη; 
{πῸ ράθδαμα ᾿ἰὰ5 βοιπονθαῖ {π6 ἀρ ραοάταησα οὗ δὴ οχραπακίοη, ἴγὰϊ ἰ5 ἴῃ ρίαςα. 
[1 15 σίνεη ἴῃ 811 τς Νεγϑίοηβ. 

(58) 41 πιῶ; Ἐνν., ποίαϊπρ (ἰ|5 το "ς ποῖ ἴπ Κεαρίημ νἱεἶν (ἢ σοηῃπαςσιίοη, ΔΒ οΥ 
ΓΔ; ΟΟἿΝ. οὐ 5 τ [1 ἰ5 ἃ υἱῖ οὗ τοι σιν; οἱ 16,27. 

(29) 441 ἼΗΙ; οὐηἶο 1, δηὰ ἀδεεῖς ῬῚῸΡ Ὁ οἵ ν. 29 ἢ δ, τα κίηρ "ΠῚ '᾿ὍΙ 458 βυθ)]εςὶ οἵ 
(ο]] οννὶηρ πν. 

(390) 31 πον τιᾶὺ ὃς τειαἰϊπε 85 ρετγί. οἵ ᾿πί. Δ05.,) ΟΓΥ̓͂νῈ ΠΊΑΥ 'ντῖϊα ῥυγ, ἸΏ». ῖο 
Γον ΑἹ σα ὃν ὅ ἢλ5 καί. 

(322 41 κι, Κ. 
ᾧ ρίνοβ νν. 33.332 ἰῃ 5]1ογαγ ἕογην {Πλπ ΑἹ, οηνἰπρ ΣΡ Υ ῬΠῪΝ ΠΊΠᾺ (32) δηὰ 
ΠΌΘΙ πὰ Ἰο (323). Τ1ἼἸις ὑἷυ5 οὗ 41 τᾶν ας 5.τ1})4] ᾿πβϑγίίοῃ, Ἵϑραςίδ! Υ {116 

Ἰηἰοτ) εςις ἃ ρῆγαβδε ἴῃ ν. 32 (χα πδίουυ Ρ]055), θὰϊ {15 ᾽ς ποὶ οἰδαυῖγ ἰἢ6 ᾿α56. κς 
ΜΙΚΟΡΕ, Ὀγδοίκοῖθ ἃ5 μίοσβοϑ ἰἶἰἰὸ νογάβ λαἀγεβϑοά ἴὸ σγυβαίδιν ἴθ οι ἢ να γϑο5 
(ππῃ ἅς. ἴῃ ν. 32, δηὰ τῆς ἤτγϑι ἴγες 'νοταδϑβ ἴῃ ν. 33), ἴπι|ι5 γ᾿ ἰπὶπρ ἃ ϑιηρίο δηάᾶ 
εἰοαγ βεπίεησθ. ΟΟᾺΝ. οὐ 5 559) ῬΠΥ πη, ἢ ὅ, ἴῃ ν. 32, δῃὰ τοδὰβ μῦ Ὁ ἴῃ 
ν.33. ΟΚΧΊΖ ρίαςοβ δ9Πῦ ΠΕ ΟῚ ποχὶ αἴϊεσ ΠΠῊΠ. Τῆς ἰοχὶ οἵ ΑἸ, υἱτῇ ἰἰ5 

Ἰηἰεγ) εοϊεἃ ἜχοϊΑπιδίϊοηβ, πᾶν ὃς τεϊαϊποά, Ἔχοςρὶ {πὶ ΛΘ, δ, β]ιοι]ὰ ᾿το Δ ὈΪΥ 20 
"»ς οιπίτἰςἃ 45 μῖοβϑθ; οκ αῦονο, ποθ οἡ 4" (5. ἩΛυΡΤ). 

(34) 41 -Ἐ ΛΘ ΤΠ ΠδΊ; ὅ καὶ τὰς νεομηνίας αὐτῆς ἀποστρέψω, Ξε ΣΧ ῸὋΠ ΠΒῚ πὰ ἃ 
ἀουδι νοτῦ (ΗἸΤΖ. σϑυρρεβῖβ 22). 95, (οἱ]Ἱοννεα ἴῃ ραγτὶ Ὁγ ΟΚΆΑΤΖ, ᾿ᾶ5 {Π|Ὶ 1η}- 
ΡτοΡΑὉ]ς τεδάϊηρ ἠλοις τὐαίέ τῆανε Δ» λαὶγ. δῖ ταῦϑὲ Ὀς ταπάογοα ἐᾷς σἀογεῖς 
ἡδοιε σλα δ ἐγμεὰ (Ναπ. 24,8), ἀπ ἸΠαρργορπαῖς σοποσρίίοη. ον 41 'Π ΗΙΤΖ., 25 
νου ϊα τοαὰ πο ἐς ὄγενς, ἀπὰ ΓΟΕΝ., δοςερίημν {Πἰ5, Ρσοροβο5 2. "ἢ εἴγαϊ) 
ἱΐς ἄγοσς, ἀῃ αἰϊγασῦνε σοη)σςίιγα Ὀυὺϊ ογ τῆς τατα νοῦ ΝΒΌ2). 85 Δ ΚΥΎΚ, αῦ55 

“4 (ον "Δ. Ὑἴνς σχργοββίοιν ᾿ς οι ογ οὐ πε, νι ΘΙΚΟΡΑ, 
ΠΛ ΡΣ Ὑϑν,, δ, (πουρὶν ναγὰ, ἀναγ ᾿ς τοιαϊησά, 

(34.325) Δ δ (νος ο),, δ. 20 
(38) 41: πη ΟΥ̓, ὅ, ἱπαρροϑίὶς ᾿πβογίίοη ἔγοπὶ ποχὶ νοῦβα. 
(40) 11 πϊχίυγε οὗ ρείβοηβ δηα πιηθ6ῖ5 ἴῃ νν. 40-42, Ὀΐζατγε ἴο πιοάδγῃ ἰδϑῖς, 15 

βιιϑίδίποά ἴῃ ρεπογαὶ Ὦγ 41} ἰἢς ἰοχίβ, ὦ οπιῖῖβ ποπυϑη ἷπ ν. 40, δπὰ ἴοσ Ὕ 5 ἢα5 
εὐθύς. ΟΟἙΝ. πιᾶῖκο5 1} (ἣς ργεάιςαῖεβ 1 ρεῖβ. ρίυγ., δηὰ ΟᾺΛΤΖ ἃΣ}} ἴῃς ϑυη. 
Ρἷατ. ἔδηῃ. --- ΕοΥ 411 ὝσΝΣ ἸΧΔ Π)Πὶ, ΟΚΑΊΖ τοδάβ ἜΣΜΘ ἸᾺΔ Π2Π). ἃς 

(41) ΑἹ πδϑ; ἴῃς βυῇ ἴῃ 3. 15. 3 γἷυν. ἔδπι., ἴῃ ἃ 3 οἷυτ. πιδϑς.; 41 πὸ», 3.3 Ρυγ, ἔδπι, 
ἙΠ΄. ΤΊια βεπβς οἱ 31 15 γοοά. 

(42) Αἵ ὑφ᾽; ὅ ἁρμονίας. Ἀεδὰ ὈΣΨ, οὐ 26,13. --- Εοτ Δὶ ὉΝ) ΟἈΔΤΖ 5ιιρραϑβίβ ἢΜΔ. 
Δ -Ἐ ΌΝΚΞΟ; οὐ 45 ἀουδ]εῖ οὐ σοττυρὶ γαροιτίοη οὗ (οἰ ον ηρ Ὁ 510 (,. 6); ὅ [ιὰ5 
ἥκοντας, δηὰ 3. παμεξδαρμ εἰ σνερ!εὗαρ. ὙὍὙθα σοπηδοῦύοῃ ἔανοτγβ 411] ὈΝΑ3Ό. 20 
ΟΟΕΝ. πιαΐῖκοβ ἃ ἰοχὶ ν᾽ άοὶγ αἀἰδογοηιϊ ἔσγοσῃ ἴπδιὶ οἱ 416. 
Ἀϊ Ἰπὴν ἀπ ἸΌΝ, τ ἱἢ Ἐπὶ. συ Πίχοβ τοίεγγηρ ἴο ἴῃς ἰννο νοπΊδΏ; ντίις 51. ὨΠ- 

βίηςα ἰΐξ ἷ5 Ον! ΟΥ5Υ {6 τηοη {ππ| τὸ δἀοτηδά. 
(43) ΔΓ πὶ ΡΛ} (Οὐ γᾶ 121») Π2}" (Οὐ γὰ ΠΕΡ) ΠΡ ὯΝ) ΠΣ ἼΟΝΙ, ἴὸ θῈ οτηιεὰ ἃ5 

ΡΓΟΌΔΟΪ ἃ ρἷοβϑ, πηὰ ἰῇ 8ΠΥ οᾶβϑςε δὴ ἱπιεγγιρίίοη οὗ {ἰπ ἀςβοτρίίοη, δηΐ τπ- 4ς 
ἰγδηϑ αι Ὁ]Ὲ. ἴἰ 15 αὶ σοπιπιοης οὐ ἴα σοπάμςι οὗ τς ννοπιδη, τι τ[π 6 οτρίπαὶ 
ἰοχὶ 15 πτεσονοσδῦῖο. 6 καὶ εἶπα, Οὐκ ἐν τούτοις μοιχεύουσι; καὶ ἔργα πόρνης 

καὶ αὐτὴ ἐξεπόρνευσεν. Τῇ τεδάϊπρϑ οὗ (ἰ Ἡδχαρία σῖνε Ππ| μεῖρ; 5ες ΕἸΕΙ, Ὁ 5 
ποῖδ5. Οὐ αἷϑδο ΓΟἘΝ.᾽5 επηιεηάαιϊοη δηα ποῖα. 
 πῦκ; τοδὰ γι, ἴτοπι ἴῃ 6 σοπησειίοη. 
ΔΛ ΛΔ, Ροΐϊηϊ ἃ5 ρίυγ., νὰ Ο᾽ (ργοῦδ]γ); οὐ (οἱ οννηρν ἈΝ. Τῆς χργεββίοη "Ὁ" 

δὰ 15 οἰ οἱ ὈΥ (ΟὍΕΝΠ.. 
ἈΔ πῷ}Π πον; ὅ τοῦ ποιῆσαι ἀνομίαν. ΙΣδπὰ ΠΌΙ Ὠἰν᾽. [Ε΄ ΠΟΙ οἱ ὁπ [υἱ. 20.,0.] 

"ν᾿" (4 ο 
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[Ἐογ νν. 40-44 Γ Ῥαυτ, ΕΒΕΝ᾽ 5 Οσὴλ δερνιαγξς, ν.. 22. --- Ῥ. Η] 
(45) ἴπ ὈΠΡῚΝ τρλκε ἴῃ6 βυβῆχ ἕδη. 1π (οὐ ὈΙΞΗΙ, Ό». έν. σεβ, Οἰεββεη, 1805). 
(46) 41 Ὀπῦν; τεδὰ Ἰπϑν [56ς, μὸν ενὰν ποῖθ οὐ Τυἀ. 19,24. --- Ρ. Η1] 
(47) 381 1051; τϑδά ἰηΐ. δ05. Ὁ)Δ, ἰὴ δοσογάδησε ψ ἢ ργθοδαϊηρ δηὰ (Ο]] ον ρ᾽ σοηϑίπις- 

[ἰοηβ, δηὰ σῇ Κ. 6 
41- ὅπρ, ἰουπὰ ἴπ 411 Νετγβίοηβ; οὐ, σι ΟΟΈΝ., δ5 ἱπαρρτορτγίαϊς δἴσ ἴδε 

σἴδηρο οὔ πε ργεσοάϊηρ νετῦ; ρεγπδρ5 βου) 4] γερο πἰοη οπι ργεςςάϊηρ νοῖβα. 
Μαῖκε [δὰ πιῆ, ἴῃ 331 ὉΠ22 ἀπὰ ὉΠ) ἐοιηϊηΐηο [οἷ αἰρονα, Ἰ. 3]. 

(49) 431 γ)0)}; 3 1 ρεῖβ. 5ίῃηρ. -- Αἰ ν,., Κ. 
ῖο 

14 (1) Αἴ -ἰ ΝΠ ΌΣΡ ΠΝ, σοργ θ᾽ 5 ̓ἰπβογίοῃ γον (πὰ δηὰ οὗ {Ππ|ὲ νεῖβε, πεσε ουἱ οἵ 
Ρἷδςα. --- 41 ὅπ, οὐσοσ ον ὃν. 

(3) 413 ὅπ; ὅ ἐπί. -- 41 π,., ὅ. 
ΤἼε βεοοηὰ πὸ7ῦ οἵ ΗΑ, ὅν, πιὰῦ ὕες δοοίἀθηίδὶ σεροϊ οι, οὐ ᾿ὰ πιὰῦ δὲ ίογ 
ΕἸ Ρ ἢ 8513. 15 

(5) Δι πο; Ο 8. ἽΠ35Ό. 
Ἂϊ ὈΛΟΥΣΠ, δη οἱ πϊϑυνυίηρ ἴογ ὈΣ»Π (ΒΟΤΊΟΠΝΕ, ΕΨΑΙὉ). 

. 21 ΤΠ, αὐτοῦ ἰηἀυςεα Ὀγ ργεοθαϊηρ ΠῚ; τεδὰ ΠΠΠΣ) ίδεες, ν. 4 (ΘΜΕΝ.; οἱ 

(6) 31 »1π,, δ. 20 
Ν. 6 οὗ ΑΪ, θερίῃπίηρ ψ ἢ ΠΣ ῦ, ἰ5 αἴας, ἢ ΟΟΆΝ, ἱγδῃθροβεὰ ἴο {ο]]ονν 
ν. 10, στα 1 ἄρτεας ν}}} ΠΝ λέν οὖν. 11, Μἢ}]6 ἴῃ 65 ἴπαγα 15 0 πιοηιίοῃ 
οὔ ίτξεος. Δ 1}}}5. οὐ σϑίοη 116 σοπηοοσιίοη ἰδεϊνοοῃ {Ππ| γι". οἱ 68 απεὶ τἰὶς 
ὀϊοοά οὗ 7 Ὀδοομ65 ο]οατ. 

(7) {πὴ Ἰιὰ5. Ὧ0 σοπποοιίοη νἱἱ Αβϑγγὶ ον, ρμρῇ πλοδῃ »μαγεΐ, μομεἰαηἶ οὐ Ἀπ 2ς 
αγί βεξα ἐσίαπα ἰὼ εἶνα πϑάϑι οὗ ἃ ἴἰακα. --- ΡᾺ Η.] 
Ἅ ΜἹΓΌΝ, ἸΠΠΣΌΘ; ὦ 1 ρεῖβ. δἷπρ., 85 ἴῃ ν. 8, υῖ τῇς τεϊδ!δίοσυ ἴοπς οἵ ν. 8 ͵5 
1105 ᾿Ἰοϑῖ. 

(9) ΑἹ »,, δ. 
1 ὈΝΔῚΠ Ὁ» “,, ὅ, 15. Ῥοβϑίθ]γ ᾿πϑεγιίίοη ἔτοπὶ ν. 65; νυ, {Πο116}} Δη ἰηἰδτταριίοη 30 
οἴ {{|ὸὶ ἀεοβογιριίοη, ᾿ς βἰαηᾶβ ποῖ ἱπαρργορείαεϊνγ αἱ {πὸ ὑερσιπηίηρ οἵ {{||5 (γε 9 ἢ 
αὐαάγα55. 

(το) 21 ΠΠΡᾺΘΠ ΠΡῚΠ (ἴῃ 41] Ν εγϑίοῃ βδ)Β ὀγον 2016 ὀγοΐά; 80 ΣΞ (ργο δῦ αἰδο ἈΘ) δηὰ 
Ἰάσβῃι; ὅ ἐλαττωθῇ ὁ ζωμός, ρεχϊπηρ5 ἕογ ἑψηθῇ ὁ ζΖ. (580 3); ἃ ογείν “ἠέ ἐγουΐ»ε; 

8366 ΗΙΤΖ., 5Μ., ΟΟΕΝ.; ΘΙΕΟΕᾺΕ. Οἱηϊϊ5 ἐξ ἃ5 υποδτίδιη ἴῃ τηδδηΐϊηρ. Ασοογαϊηρ 35 
ἴο δϑθὶ {πε τποδηΐϊην οἵ {Π| βἴθιῃ, οι] ἤδγα δηᾷ ἴῃ Ἐχ. 30,2ς.33 (ἐἦδ αμοΐμζέρσ 

οἵ), 15 10 παῖζε αὶ τη με, 
41. ΠΣ ΠΟ» π, ὅδ, ἰ5 Ὀεβῖ οὔτε 85 βου αὶ ἰηβεγίοη, οα δεσουηῖ οἵ ἴἰϊε 
ΒΙΓΔΏρΡΈΠ655 ΟὗἉ [ἰπῸ ἘΧργθϑϑίοη; [6 Ὀοη65 ἀγα ποῖ Ὀυγηδά θυ Ἰοϊεα; 566 ν. 5. 
ΠΕ τε ἱπβετῖ ν, 6ὺ οἱ 41, 71) πὸρ Ὁ) Ὁ ΣΟΥ ΠΠΓΩΣ ΠΉΠ)}); 566 Ὥρονς, ποῖς 40 
οὐ (6), Ἰ. 21. 

(1) 41 ππνῦΠ ὍΡΗ ΠΝΌΡ ΗΣΊΏΣ ΠΡΉ). ΟΟΕΝ. ἰαἴκαεβ Ἔχοδρίοῃ ἴο {π|5 οἴλιιβα 85 ᾿Π}- 
τ τδ ἢ ηἀ τηδδηϊηρίοϑα; υἱ 15 ποῖ [15 πιδηιτίοπ οὗ [ΠπῸ ρυγροβα ἴο τοθονεα ἴδε 
Ἰρι τ ργοϑυρροβοὶ Ὀγ ἴπε ἱπιογργεϊδιίοη ρίνδη ἴῃ ν. 13) ΗΠΝΘΘ ἴῃ Οὖγ νοῦβα 
τηῖρ αι 6 σοπεοίἀεγεὰ ἰηϊεγρτγειαϊίοη οὗ πρδῦπ ((ουρᾺ ᾿ὶ 5Βῃου]ά {δὴ βίδηα βεοοπὰ 45 
Ἰηϑίθ δα οὐ ὅγϑῦ)θ, υυἵ {Ππ6 ἴννο ΠΊΔῪ παιιγαιγ 6. πιοπιοηδά, 

(12) 4-Ὁ παῦπ Ὁ Ν ἢ, δ, σοτγιρι γερευἰοη οὔτε ργεσεάϊηρ ννογάβ, δπὰ πεγὰ πιεδηπίηρ- 
1655. ἼἼΠἸ βθῆβα “ἦς ας τυεαγίεη ἦε» εε (ον ν16) τού ἐοΐδ, Μ{{|τ σουϊά "ὲ μοὶ ἔγοπι 
{πὸ νοτάϑ, 15 πασὰ οιυἣλ οἵ μ]αςα. 
Ἰ)είογαε {π᾿ παχὶ (ον ν οἰαισα ΟΟἸΣΝΙ,,, ᾿πϑαυῖβ 35, ΟΠ ἰηρ ἢ, ζο 

(12.13) Ξ1-Ἐ ΠΨΦῚ ἩΠΝΌΡΣ Ἐπρδῦπ, πιοδηϊημίοθθ. "ΠῚ ἰδ βογί αὶ γαρειοπ οἵ {ΠπῈ βᾶπια ννοτὰ 
βϑίδηάϊηρ 051 "είοτε, ᾿Ξ 15 ταρειοη ἔγοιν "5 Ὀφίον,, δηὰα ΠΌΪ 15 Ἔχρ ῃοΟΥΥ 

εἰοθ5. Τίνα ννοτἄβ. ὑγοαῖκ (6 σοπποοίίοη ᾿αίνεοη νν. 12 δπά 13. 
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24 (14) ΑΥϊ ὈΠὴΝ κδν,, ὅ, 5.γῖθ 4] ρ]ιι5 οσ τηΐπυβ. 

25 

(14-16) 

11 Ὥρρν, ὅ κρινῶ. Ἀεαά ἼΡϑσ. --- 41 “Ν,, Κὅ. 

(16) Αἱ ἸΡΡΘῚ ΜΊΏΩ ΜΝ), Φ, ροβϑι ὉΪΥ βουῖθε᾽ 5 ἜἘχρδηβίοῃ. 
(17) ΔἸ ὈΘ ΟἿ ΝΠ; ΟΟΕΝ. ὈΘΊΣ ΟἿ ῬΒΝΠΠ, γερήγαΐι Τγεος νισίμίαΐ» ἃ εἰμῤεπεά 

(18) 

τὐ με, 
[πιά οὐ ὅ38 ὉΠ ΘΜΕΝῸ ψγα5 ὉΠ 35, νυ ΠΟ] αν θ6 αοςαρίεα, τπουρὶι 
ἰῖ ἰ5. ἀρδίηβί {ἰἰὸ ογάεγ ἴῃ {{ὸ ψεγβίοηβ; οἴ Η11Ζ.᾽5 ποίδ. 
ον 41 ΟΣ Ν ΝΈΠΕΗ. (πὶ ΘΜΕΝῸ) βυρρεβίθ ὈΨΣΝ, ννῃϊο]ι, ᾿οννενοσ, μδγαϊγ γίε! 5 
{6 5θῆβε ὀγεαα οΓ »ιοεγηπέρσ; ἴον {ἰἰὸ οσἰσίοπι οὗ ἴῃς {πηογα]- πιθαὶ ΛΥΙΌΒΟΝ 
ΠΟΙΏΡΑΓΕΒ [οτ. 16,7. 3 αἷδος δερόρηζνι, ἀπ 50 ἃ. Ἐδδά ὈσΊΝ, αἤεῖ Ηοϑ.9,4, 1ἴὸ 
'Ἢ ὈΠπῦ͵ Ο ἄρτος πένθους (απὰ 50 3), 3 2αλιής ἐμεσερξιι. 
ὁπ {ἰἰὸ ἴοχὶ οἵ ὅ 5εαὲ ΓΟἙΝ. ᾽5 ποῖς. (21) 41 Σπν,, 6. 

(22) δῖ Ὁ Ν; τολαᾶ ὈΜ ἘΝ, 85 ἴῃ ν. 17. 

(23) ἘΪ ὈΞΊΝΡΥ; τει ἃ ὈΞΚΒῚ, δϊεῦ {π6 ἀπαίορΎ οἵ {ΠππῸ τοϑὶ οἵ {ἰἰὲ νϑῦβα. 
(24) Αἰ »»π, 6. ις 

9) 

(4) 
() 

() 

(δ) 

(9) 

(10) 

᾿ Ψ1 ΣΝ (ὑνῖςο) ᾿ 

41:6 ἐπμδθ); Ν ̓κπί; τοδὰ ὃν. 
Ὁ. Η. Μύνεξ (ῥνοῤλ.) οὐ. εἰιὲ ἰαϑὶ οἴδυβε οὗ {Ππ᾿Δ νϑῦβε οἡ β"τορἢὶς ρστοιηάϑ. 
4 τ ΡῚ., οὐἶγ ἰογα; ὅ 3 τοδὶ 0 δ. 20 
21 δ πὶ , δ. 
Ἀΐ Φ92)3 Ἴδαν 555 πον, ἀπά 50 34, ὄἌχοορὶ {πὶ ἴῃ τὰ αὶ νοὸ ννοσαβ τπ Ὺ ομ 
51}}{ἰὌ ἡ δηὰ ριεῆχ 3; Ἀ λα ἽΝ, ἀπά {Π|86 ννοτὰ 15 οσοπῆεπιοα ὮΥ Θ, σὺν πᾶσι 
τοῖς μετὰ σοῦ, --Ξ- ἽΠΝΙΣ 533. ΤΙιῈ 533 “ΠῚ 15 βυβρί οἷοι ἴῃ ᾿ϊ5ο  , βἰπζα {{| ργες θην 
ΧΡ Γσϑδίοιβ να Ἰπ|5., δηα [ἃ ἰς Ἰλοκίηρ ἰη ὦ ((ΟἹοννο ἃ Ὦγ 3) καὶ ἐπέχαρας ἐκ 2ς 
ψυχῆς σου; {Ππ͵4ἰ {Π|18 εχριδϑϑίοη ἰ5 ἴῃ 6 στεπάοσίηρ οὗ ' “ (απὰ ποὶ οἵ "2 'Ὰ) ἂρ- 
ΡΘδῖβ ίγοπιὶ ἴῃ ἱγαηϑίδίίοη Ὁ ὦ οὗ ἴῃς 511}}18Γ Ρἤγαβα ἴῃ ν. 15, δπὰ ἔγοῃιν αὶ (εά. 
ΑΝΚΙΟ ποτα, εὐ ἐμοιε ασίὶ ἐπε απόα {κα (πα! σῖουβ )0γ). [πδιοαά οἵ "Ὁ 'ΠῚ να 
958 ου} , (1Ὸ Ὀς ποῖ ἀο]ειοα, αν ἴο γοδὰ 353 ἽΠΌΟΦΙ (οὐ 36,5), ας ἴὰ ἰ5 θειίεν ἴὸ 
Οὐ ἰτ, δἴποα, {1 ἡνεγα οτἱρίπαὶ, 1 νουἹὰ Ὀ6 ματὰ ἴο δοοουηΐϊ ἔογ ἰῖ5 δῦβεπος 30 

τοι ὦ; 11 Ἄρρδδῖβ ἴὸ αν Ὀδαπ ἰηἰτοάιςοά ἰηῖο 4] ἴτοτῃ 26,5. ΟΟΕΝ. τεϊαϊπϑ 
{{||5 ἐχργεϑβίοῃ, πὰ ὁπ "ἡ 593, ᾿ο] ἀϊηρ {πὸ Ἰαϊίεν ἰὸ ᾽ς αοκίπρ πὰ δ. ΟΚΑΤΖ 
᾿πβετίβ 39 αὔογ 9 (45 ἴῃ 36,5). Βείογε "ῷ ᾿πβογῖ 1, ὑπ ὦ, ἀπὰ 45 ἴῃς οοπηδοίίου 
ΤΟ υ Γ65. 
Κα 25, αὐτοῦ οὐ ἰΓαπβοπρίίοη ον Οἷα 13. 45 
Ὁ Ν᾽; ὅ ἐν τοῖς ἔθνεσι. 
“ἴ τοῦδ; ὅ ἀπωλείᾳ; ΟΟΕΝ. ΟΠ 5 [ἃ 85 ἀδϑίγογίηρ {Ππ᾿Ὸ6 ρδγα}}6115π|. Ὁ. Η. 
ΜΟΌΙΓΕΚΕ ἀϑϑυπιοβ, δίϊτοσ "Ν᾿, ἃ Ἰοηρ ἰδοιὴᾶ Δἃ5 Ποσδ ϑαγΥ ἰὼ σοιηρίοῖα [Π6 5βἴδηζΖ. 
4 Σπ,., 6. ᾿ 

ἤι-ΕὙνϑι,, δ, Ἰταγὰ ουὖἱ οἵ ρίαςε, ἃ5 (6 ποχῖ ράγαρτδρὶι ἰ5 ἀδενοίε ἴὸ Ἑἄοπ. 40 
Ἰδείοσε ΠῊΠ᾽ ὦ ᾿πβετίβ Ισραηλ, Δα οη ἰοῦ σοι ρ]είοῃε55. 
ἈΑϊ- ΟΡ, ὅ, σοργίϑι᾽5 τερει τομ οὐ (ο] νης ϑνογά, νι ςἢ 15 ἴὸ "6 ψτίτεη 
ὈΣΙΡΌ ἴτοιῖι {{ἰἸὸ σοπησοίίοη. 

ἢ ΡΟ. Ἴὸ γ᾿ΓΟ}». 15 τοδί ΘΆΒΙΪ τἀ Κοῖ θν {τὸ μχεϊναῖνο ποηπα (ΚΑΛΟΊ ΖΟΟΙ 20, 
δ τι, γ); ἴῃς ποῖα οχργοββίοῃ 15 ἀπ συ, Ἴο Νογϑίοπβ, οχοαρὶ ὅ, (οἱ ονν 41. 45 
ΝΠ ΠΌΛΡΥ; τοι τὰ ΠῚ. 
Δ ΠΡΌΣ; ὁπμι (ἰς 1 νυ] οι ὈγΘΆΚ5 1116 σγηίδοιςα! σοππεσίίοῃ. --- 41 ὉΜ2,.. Κ. 

(12) 4} »ῖκ,, δ. -- ΔΙ ὈΡ),, 3. -- 81 ἸΟῪ; ΟΒΑΤΖ Ἰω». 
Α͂ὶ Ὀπδ; ὅ δίκην. Κεδά ὮΡ2 δ5 αὔῦονε ἴῃ (ἢ !5 νεῦϑβε. 

((3) 31 πε, ὅ. --- (Οοηπεοῖ ΒΘ ψ "ἢ (πε {Ο]] οννπρ τνοτή5. ζο 
Αι ΥΝ (ἄχεα {π65),. Φ. --- ἸΔῈ ΠΝ (ν. 14, ἢγοϊ οσσυγγεηςθ); ΟΙΝ5Β. ὨΥΊΒΜ. 

(15) 411  8)3 ῬΕΨὩ; ὦ ἐπιχαίροντες ἐκ ψυχῆς; 3. Το απὐηὸ (απ 50 Σ); 3. τυΐὰ δεῖν ε 

4“ “γ᾽ συμ, ἃ το οὐ οη (ΠῈ0.}) 97] δον, δὲς. ποῖς οὐ ν. 6 αὔονα. [1Π]τῸ 



2ς,17----26,10 --ἰθονο Φ χεβίεἴ )6.Φ»8:»-- δι 

25 Αβϑυγ. πίοι ἐΐίε (ἰρί, Ἶ), ἃ πγποηγον οἵ φωέμδις (ον ιν, δίαρέρ, Νο. τι, 10, 
Ε1,.) ϑΘεαπιβ ἴὸ πηεδῃ “Ὁ τὐΐρλί, 9 περίδεΐ; ἴλ6 βσγποηγπὶ μάφι, οἡ ἴμ6 οἴπεῦ ἤδη, 

ψΠοἢ τηΔΥ 6 ἰἀεπεςαὶ ἢν ΗεὈ. γὰκ) (οἱ Πεὶ, ΗΝΝ ὁ46Ὁ), ἀοες5. ποῖ οσςιγ ἴῃ 
ΔΩΥ Τσοηπεοίαα ἰοχῖ. --- Ρ. Η.] 
ΑΪ γυπιϑο"; ὅ ἐξαλεῖψαι (οἱ ὅ ἰῃ 9,6); ΑΚΑ͂ΤΖ πα ον. ς 

(17) 3:1 ΠῸΠ ΠΊΙΠΣΊΩΣ,, Ο, ῬοβϑβιΥ βοῦν αὶ δἀάϊοηῃ. 

26 (ι) Τίιε πιοπίϊι, 8] θη οὐἱ οἵ 331, 15 ποῖ βιιρρ!εὰ ὑγ ἴ[ππ6 Ν᾿ ἐγϑίοηβ, ἰδῖ, ἃ5 {ἶϊε «ἰαβίτιιο- 
ἰἰοη οἵ τς ΟΥ̓ 18 αγα αβϑιπηοα, {Π|ὸ ἄλίο τλι5ῖ [γα ἰλῖαγ {ἰδ τὰ ἢ{1}} πνόηι]}ι 

([ἐγ. 52,12). 1ο 
(2) ΑΪϊ γιρῦῃ; ΟΟΚΒΝ. ᾿πϑῚ, ἱἶἢ τείδγοποα ἴο 28,11; ΟΚΑΤΖ ΠῚ. 

Ά1 πκῦφε; ὦ ἡ πλήρης; ἃ πνῦρ Γ,ΤῚ; ΗΙΥΖ. ΗΝ Ό ; ΘΙΕΟΕΒ., ΟΟΕΝ., ΟΚΑ͂ΤΖ ΠΕΣ. 
Τῇ ἔπ] π6558 566 Ππὶ5 ἴὸ )ὲ πιοῦα πδίυγα!γ 8414 οὗ Τγγε, 85 ἴῃ Αϊ (Οὐ 27,29), δηὰ 
{πε ουτὶ Δη Πα 515 ἴῃ ΠΑῚΠΠ ΠΝ, νἱίπουϊ ἐχργαβϑβίοη οἵ βιι)εςῖβ, 15 ἀρργορυῖδιε 
ἴῃ 1.18 ἐχοϊδπιδίοσυ βοηΐδηςα. ι5 

(3) 41 "πε, Κ. 
Αἱϊ πῦνηϑ; ὦ ὡς ἀναβαίνει, ταὰ αὐ }»9, δπὰ ςοο 338, Ουὖν νοτὰ (Ηἰξζ ἰηϑιςδὰ οἵ 041) 
τοῖσς θ6 5δορΑ] ἱπνιιδίίοπ οὗ ργεοθάϊηρ ΟΠ ((ΟΒΝ.); γεῖ (6 οσοηϑβιίτιςίοη οὗ 

Οδ] νὰ Δ) 5. αἰβίσυϊ; {π6 ὃ 15. παγαϊγ ἀἰδιρυάνε (ΗΤΖ.), οὐ οτπαὶ Ατα- 
τηδί χίηρ᾽ 5'δῊ οἵ δος. (ΘΜΕΝῸ). Εοὸτ ὃ, 38 ἴιᾶνὲ 3; 3 γιαγε Πμείμας. 1 ννιαὰ ᾿υτῖῖϊα 20 
Οδὶ ἰπῆ,, ὃ βῃοιϊἃ Ὀ6 σμπδηρεὰ ἴο 3; ἰξ ἰδ ρειπδρβ Ὀείίογ ἴο τεϊδίη ΗΓ, δπὰ οπιῖῖ 

5 ἃ5 {ἰἸὸ ἱπβεγίίοη οἵ ἀπ Ατὐδιηαϊχίηρ βουῖρα. ΟΥ̓ ν. το. 
(4) λπ ποτ; ΟἸνϑθῦπο ΠΙΌΠ. 
(7) Αἱ» θείογς πὴπν,, δ᾽; 50, ἴοο, ν. 5. --- ΑἹ δπ; ντίϊο ὃ»; ὅ ἐπὶ σέ. 

Αἱ Δ ὌΚΥ ὉΠΡῚ; τς ὈΝΔῚ ὉῸ. ὉΠΡ3), νἶἰ ὦ καὶ συναγιυγῆς ἐθνιῦν πολλιῶν. 2ς 
ΜΕ. (ἢ 5Μ.) ΔῚ ὉΡ Ῥ', Ὀυϊ τῆς τείεγεηος ἄρρθῶῖβ ἴο 6 ἴο ἃ πιιῃλογ οὐ 
ῬδΟΡΪ65, ποὶ ἃ8 ἰπ τ7,15, ἰυϊ 85 ἴῃ 32, 1. 
ἽΠΟγα 15 ὯῸ 9τοιπα ἔοσ γοίογγηρ νν. 7-ἰς ἴο ἴῃς οἰοψε οὗ ἴγγο ὈὉγ Αμπιϊροηι, 

Β.Ο, 315-132 (ΜΑΝΟΗΟΥ͂, ἸΡΤ᾿ 14. ΡΡ. 423 {). 
(9) 41 12 "πον; ὦ καὶ τὰς λόγχας (ΠΌ) αὐτοῦ ἀπέναντί σου; 3 εἰ τέρας οἰ αγίείος. 30 

ΤΏΉογα σθαπβ ἴο 6 ΠΟ τερ80ὴ ἰοῦ ἀεσρατχίίην ἔγοπὶ 23. 
(10) 4311 350} 5)})»; ὅ καὶ τῶν τροχῶν τῶν ἁρμάτων, 1685 ρτοῦαῦϊε; ἴ{Πππ δοογναιίοη οἵ 

ἴεγτ8 ἰ5 δἴϊον Ἐζε κίε} 5 τηλπηθσ. ΟΟΕΝ. ΟΠ 5 5252) Ψ᾽ῚΒ, ἴο ργδϑοῦνα ΞυΥ ΠΝ ΟἴΥ. 
(11) 4211 ἼΒ; ὅ᾽ κατάξει -ι Ἴ"γ, ὙΠοτε 15 Ππ||Ὲ τὸ σμοοβα θείννεεη ἴπ6 ἵνο τεδαϊημϑ. 

(12) ὅ ρυῖ5 411 τἴ6 νεγ5 ἴῃ ν. 12 ἰπ ἴπ6 βἰηρ., οοπιπυϊηρ ΝΕ υσΠδάποχζασ 85 συυ)θοῖ; 35 
Ἰδγα αἷβο ἰΐ 15 μβαγά ἴο ἀςοϊάε ᾿γεῖννεθη ᾧ δπὰ 4. Τῇ 5'ηρ. 56 ἐπὶ τοσα πδίιγαὶ, 
"υῖϊ πιῖρϊ ἕογ ταὶ νεῦῪ τϑάϑοῃ ὕα νττδη ὮγΥ ἃ Ηδῦτγεν οὐ αγοοκ 5ογῖθα, 

44 Ὅν", ὅ ἐμβαλεῖ; ΟΚΑ͂ΤΖ Ἰ5 9", 
(4) 4 ληικ,͵, δ. ὦ ιᾶ5 Κύριος 'π ν. 15; οη ψηδὶ στουηᾶϑβ 15 ποῖ οἴεδγ. 

(15) 41 δπ 553; ὅ ἐν τῷ σπάσαι μάχαιραν (3Π), ἵννο σι π}}ν μοοά τοιϊημα. Ιηδιοιια 40 
οἔ Α͂ϊ 5,13 Ροΐπὶ 45 Οδὶ, δ". 

(17) [Τα ῥ]υσ. Ὁ) }5 σοι πεαξένε; οἱ αεη.1,1ο; Ψ 24,2; ἀπά αὔονα, Ρ.70, ].ς1.--ν. Π.} 
(17).18) ΤὮς ΕἸερΎ ἱπ ὦ τεδάς (ἢιι5:--- 

ἸΤῶς κατελύθης ἐκ θαλάσσης, ἡἧ πόλις ἡ ἐπαινετή, 
Ἢ δοῦσα τὸν φόβον αὐτῆς πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν; 45 

Καὶ φοβηθήσονται αἴ νῆσοι ἀφ᾽ ἡμέρας πτώσεις σου. 
ΤΙΐβ σοτητηθηαβ ᾿ιϑεῖ Γ ὍΥ 115 50 }Π|ογ ἀπά σγιμτηοῖγγ, ληᾷ 5 ἰοὸ "ς διἰορῖοᾷ 1ι- 
βίδα οὗ ἴῃς ἰοηροῦ ἔογτ ἴῃ 331; ἃ σοπιραγίβοη οἵ ἴῃς ἵνο ἰεχίβ. ν}]] τρλΚα 1ἴ ον]- 
ἰδηῖ ον (ἢ 6 Δ ἰοπ5 ἴῃ 51 ᾿ανα αγίϑοη. 

(19) Το 41 γῦῦνπϑ λἀὰ ϑυμ, " 5 ἰπ ργεςεάϊηρ ΔΠ3. 50 
Ἰδεΐννεδη νν. 19-21 (ἀεβιίγιςσίοπ Ὁγ (Π 564) δπὰ νν. 1- 6 (ἀοϑιίγυσιίοη ὈΥ ἴπ6 παιὶοπ5) 
{πΠ6γα 15 Π0 ἰἰβδοσεράηον (ΜΑΝΟΗΟΊ, [᾿, 14,446); {π6 ὐγπιοῦ ἰ5 δα ροβϑ]ς 
ὈΥ 116 Ἰαϊῖογ, οὐ 15 ροοιὶςαὶ βσἰδίθπγχθηι οἵ {Π|ὲ ἰαιίεσ, 1116 ἴννο ἀδϑουρίοηβ γα 

Ἑεεῖ. 1 



83 -ϑόῶθε δ κεβίεἴ 966).8:»-- 26,20---27,11 

46 οἰσνίου 5} ν τ]νοϊογῖσα! ναταιϊοπ5 οὐ οης (ἰνοινς, πεῖ τὰν νιο]] 6. ἴγοι (ῃς βαϊῃς 
Παπά, 

᾿ (20) ΗΪ Ἢ ὙὙΛ ΠΝ; τεδὰ ὅδ, ψἱΠ Ὁ πρός, ἀπὰ ἴο ἀοςογά νει (οἱ ονίης ΝΜ. 
ἈΪ (ΤἸ ΔΒ) ΠἼΠ5, πὰ Ο ὡς; τοι ΠΙΔΎΠΣ, γοῦν ας ςοπηςοιίοῃ, 
ἜΣ 'ἜἌΠ2); ὅ μηδὲ ἀναστῇς, ἴῃ νυ7ὶνοἶ) ΟΟἸΝῚ,, ΠᾺΡΡΙΪΥ τασορηίζοβ ΔΗ; τεδὰ ς 
ΡΠ ΒΥ (Ὁ ΚΝ1,1.)). 

(21) 51 λαυϑη κὐλ Ρϑη,,, Οὅ, ροτίναρ5 5ουῖ)α] ἐχραηβίοπ. ΟὍΟΚΝΙ,,, οἰπἱς {Ππ|8 Ρἰγᾶβ6, 
δης ίοσ (ΟἸ]ονρ ὃ ἫΡ ντίϊ65 ἽΨΡ. 

427 (2) Τπουρὴ {1118 ἀἰβοοιιγβα ἰ5 οα]δὰ ἃ ΠΡ, {ΠπῸ οἰδϑου ῥτοόοροῖ ἰ5 σοῃίλίποα ἴῃ νν. τὸ 
242-36. [566 αἷκο ΔΝΊΝΟΚΙΚΕ, 47᾽ ὕὕκεογεμελμσεη, Ρ. 115.} 

() Και ΩΨ Π; νηῖε ΠΩ͂. --- Αἴ δ) κ,, ὅ. 
1 πιά τι. (ἢ ΘΜΝΝῸ) ὯΝ ΠΝ, ᾿ ] οἷν ΘΟ Ο. 5 ὉΠρΡΟΘ.ΟΔΠΥ Ἐχρ] παΐουγ. 

(4) 11 15,2); Οὐκ ν. Ἴϑιϑι, ὕυϊ ἀποοέησ ῤίαεε βθανῃβ 1655 ἀρρτγορτγίαϊβ (ἰαῃ ἐἰσμιαΐρ; 
ΟΕΑΊΥΖ 012). ιδ 

(4) 51 Ὀμπῦ; τεαά, νι ΟΒΑΊΖ, Ὁ πὸ (οὐ ὙΠΥΘΘ ἴῃ ν. 6). 
(6) 4. οὐκ πϑ; τεδᾶ, νυῖτ ἃ, ΒΟΘΗΑΚΕΤ, ἄς, ὈΨΕΙΒ; 5ες [5. 41,9; 6ο, 13, απὰ οἱ 

ποῖς οἡ ἘΣ. 21,3. 

(7) 41 29 15 πρτῦ, βιδπάϊηρ ἴῃ ὦ ἴῃ σογγαριὶ ἔογιμ, 15 οπϑἰο Ὁ ΟΟΆΝ. 5 ρίοββ, ου 
{ἰς στοιυιηκ παῖ γ {Πππ|| 2 Ἰιογα σαῃ οὐἷγ πνση Δχσ, δπεὶ {ἰαΐ ἀποίοηι 5]ν}ρ05 Δ 20 
ὯΟ ἤαρϑ; 566 5 Ἔχοο ] δηϊ ηοῖθ. Οη [ἰἰς οἴδιον παπαῖ, ὉΣ 5 υβοά οὗ ἃ 541] ἴῃ [5. 
23,23, δ ησα 1ἴ ΠΊΑΥ͂ ΡΓΟΡΔΌΪΝ ὃς ἱπίεγγεά (ἰαὶ 541}5 (νοὶ νεγα οἴζθῃ οσοϊοταὰ) 
βοινεά ἃ5 ἀξ πχυ 5 ϊηρ 51:89 5 ου 8ῃϊρ5, ν] ἢ 15 ἴῃς 5βιἰδιειηδηὶ οἵ 41; δες 150 
ΠΑΝΙΏΒΟΝ᾽ 5 ποῖθ. [Ὁ) "ΠΥ 6 δῇ ϑϑγυγίδη ἰοδη- νοὶ, τὸ μῆξ ᾿οἰανδιίίοπ᾽ οΥ 
ΒΟ οἴη ταϊσο ὑρ,᾿ βίοι 9) (566 ΜΙ ΙΤΖΒΟΗ, ΗΝ 48ςὉ ἀπά οΓ ΠΑΦΌ [6τ. 6, 1), 2ς 

αηά εἰγὶ5 15 Ἰἀομ ἶσα! εἶ πῆ 'δίσηαὶ, παῖς (οὐ ΠΨ, [.ον. 12,2 ὅς.), 5γιη)ο᾽ 
(κι, ΗΝΝ 48:25). --- ΕοΥ τῇς Ὁ -Ξ Αβϑυγ. ὥ 5οεὲ ἅδονο, ῥ. 64, Ἰ. 32. -- Ι. Η]] 

(8) 431 "3"; ὅ καὶ οἱ ἄρχοντές σου οἱ κατοικοῦντες, ἈρΡΑΓΟΠΕΪ ἃ ἀοι]ςεῖ, ν᾿ δηος 

(ὍΝ. ἘΔ). ἰμκιολεῖ οὐ δῦν, (γα ] ΠΥ οἰ(Ποσ οἵ (ἰπσο ννοτβ ἷμ]ι σοι ἔχοι 
{Π|| οἵἹατ; ") 15 ρϑγα οὶ ἴο ὩΡῚ ἴῃ ν. 9, ἰδεῖ (ἢ σδηστγαὶ ἴογπι "15 αἶσο ἀρργορυίδίθ. 30 

(0) ΤΊνο οδοή ριον οὗ ας σομνηνογος οὗ Ἴγγο, νν. οΡοα τα, ἰς τοραγ σα γ ΜΑΝΟΠΟΥ 

ΟΡ, 14,411 ἀπά ΠΝΗΤΉΟΙΕῚ 5 ἃ Ἰλίον ἱππογιίοη, ἀ ΠΡ, νν. 3". 25}-30, 
[»επν σοιμρίεις ἀπε υπίϊίατγ σοι τ. Υοῖ τς ρσοορτγαρῆϊοαὶ ἐοίλις ἀγα ἰη 
Ἐ ΖΕ ΚΙο ἢ ̓5 δῆ ποσ, δηα ἢς 15 ρτοίγαϊῖν (ἢ δἰ μοῦ οὗ (ἢ σοιπηιεγοίαὶ ἐἰεποτιριίίοη; 
αἰ αἰτοῦ θεϊοημβ ἴο ἴπεῸ οτἰρῖπαὶ (Όγπὶ, ΟΓΥ νν»ὰβ ἱπθοεγι δὰ Ὀγ εἰς γορίιεῖ. ὅν 3 
ἀεια!!εἀ ποτ ρΡύοηΞβ, νἱτἶ γοσιυγγίηρ ἰοσγδ5, ἀγα ποῖ οι οἵ ἀεςσοτά νυἱεἶι χα κὶο } "5 

βίγ]ς; οἱ ες. 16. 17.19.20.23. Νὸτ ἰ5 {Πππτο ἂπ Οὔ βογνϑῦ!ς ἱγαπϑιίοα, ἰῃ 3"- 95,9". 25, 
ἴτονν μοσίτγΥ ἴο ρίοβϑα; ρὑγοροῦ ρμοοσίίςα! τἰγείνν ννὸ ο ποῖ πὰ {}] ννς σοινε ἰὸ 
{ἰὰ Ἰαοπῖ, νν. 322-36. ΑἸ ουρ]ι, ἰΠπεγοίοτς, {πὸ συρροπιίίοη οὐ τη ἱπιογροϊαιίοη 5 
αἰγασιῖνο, 1 πᾶν ὃς Ὀεϊογ ἴο γοϊδιη {ἶἰἰς ργοβοηῖ ἔοτιι οὗ {Ππ6 οἰιαρίοτ. 40 

(το) 33} ὈῪΡ 5Ξδοινβ οι οἵ ἴῃς ηιαδίίοη, ἀπε Ὑ 15 ἀουϊεία!; οί ΝΥΝ. Μ. ΜύτμπΕ, “4.τἴοι 
“πα Ξωγοβα, Ρῃ. χι1ς[. Α5 τῇς τογτγιογυ ἱπιςη δα 15 Εργρίίδη, ἴὶ 5 είίες ἴἰο σοη- 
ἴοτιη ([ιἷ5 ᾿ἰδὶ τὸ τπδὲ οἵ 30,5, ἀπά τεδὰ ΨΊ1) (30 ΟΚΆΑΤΖ), 319, Ὁ; 566 ποῖὶς οχ 

30,5. 
(1) 41. τΝ; τνς πῖρ! τοδὰ 2, 5 'π ργασςϊηρ νοῦβα, ὑυῖ ἃ πᾶπιο οἵ μίαος ἰ5 45 

᾿ποτο παίυγαὶ ετο. Ηλιένυ (772 αγιρσες 1 ῤῥργαῤλίε, 69) τολάβ Ἴ5πὶ Οὐοία, ἀπά 
(ὍΚἙΝ. οἸποπᾶς ἴὸ γϑηπ, ὑὕο ἢ σοορταρ Δ} Ροβϑίἷα, ᾿υϊ ποῖ ᾿ἰρ γ υγοθραθῖς, 
{πὸ τοϊπιοηα αίννεοη Ἴγτο ἀπά ἴπο56 ρίλοθϑ Ὀεΐῃρ υποοδγίαιη, ΕΠ ἃ 5δ[15- 
(Λοΐουυ μοονταρῃῖσαὶ πάπα, [ἢ ψοσὰ τὲ 6 οπιῖςα, ροτπαρα (ΟἘΔΤΖ) ἃ5 
ἀϊιιορσταπι ἤτοπὶ ν. το. (566 αἰδο ΔΥΊΝΟΚΊΕΕ (417 μιεγεμελ. ικ80), ννο δυρραβὶβ. 50 

Ολαϊζες, ψοϑῖ οὗ 1)δια5ς05.] 
Αἰ 530, ὅ. 
ἈἊΪ ὈΣΊΦΥ; δ᾽ (ατὰ 50. 3) φύλακες, τὰ ὈΟ ; ἃ 'ἈΡΟΡΡ (ἡ ῥωηήοσίαης, νἤνεπος [,ΔΟ. 
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(Ομιον!.3 467, (τον (ἰ Λυσίαν αγο (0 (ἀρρηος3.) ὈΘΥ; 5 δ γώ, ΘΗΝ. 

ὈΔΦ., ἀςῃ. το, 18. (δρραάοοία 56 6πὶ5 ἴοο σεπιοῖθ. Ζώμα, οσςυγγην ἴῃ (Ἰ6η. 
10,18 αἰοὴρ ννἱἢ Αγνηά, 15 τπῆογα ργοόρα)}δ, ἰυξ 51}}} δὴ ὑποσταίη παπιο. 116 
νοτγὰ β56ϑιὴβ ἴοὸ ΡῈ ἴδ δῆς οὔ ἃ ρθορῖίοα, δηὰ, {{}| ἃ ϑαϊ(ξίδοιοσυ επιεπάδιίοη 15 
γοδοΠαή, τηιϑὶ βίδηα ἃ5 ἴῃ 4. Οὐ ΒΕΒΤΗΟΙΕΊ. ς 
Αἴϊεσ ὩὉ9 ὦ )ιδὰ5 καὶ χρυσίον, ἢδτα ἱπηργοῦδθϊα; ψυοδαῖ ῖα πον ῆεγα εἶδε ἴῃ ΟΤ 

τηθηιϊοπϑα ἴῃ σοπηδοίίζοη νἱῖῃ ΤΑγϑΐσῖι (Ο ΜΕΝ ἢ). 
[]Π2 (-Ξ Αϑϑγγ. παι δρς, 1}. ΠΝ ἀτοῦ, οἡ πολυ 20 το, τη Υ2}} (τς Αϑόγύ. μοόμ, 
ΗΝΝ 395, ἰγτοιὴ ὀσόῤιε "ο ἰεῖ; τί ΜπΙΘΈΝΚΕ, ϑυῤῥέἼονισηδ, Ὁ. 40) ἰ5 δοῖς 5πἱμρ)ι- 

ἰο σομ οηδβείοη (5γη. ΠΡΌ; ἐλ νν. 27.231); ἸΛΔΙΨΡᾺ ΠΣ τὸ Ὁ ψῖο μὐ 20" ἃ εὐνινδέργα- 
“μη. δία πλσῖ ρῥγαῖχ αἰἰς 5. φηγεμέ (ἀμ. Καυ ΖΘΟΗ26 αὶ χ10, Ρὺ) {πγουρί οι τὸ 

Ἰ}21}» δηὰ ἀεϊεις 1 ἰγείογε τῆς οἰ)εςῖ5 5ο]Ϊ 4. [Ι͂ῃ ν. 13 Ζ. σ. ννῈ πιυβῖ σεδά...... 05] 
ὙΣΡ(3} 1) ἰποίεδὰ οἱ 31 ὙΔΈΝΡ9 12... ΠΌΞ2; 50, ἴοο, ἰῃ ν. 13:..... ἽΝ 95} 
ἼΞΡΟ{2) ὍΣ; σοπίγασι 5ΤΑΠΕ, “απ, Νεώύροι το “ὀλαρε (ΟἸόβϑοη, 1809), 
Ρ. 132. -- ͵Ρ, Η] 'ις 
11.-Ἐ ὈΨΧΣΊΡΙ, σοταιρὶ ἀοιθ ει οὐἉ οΟἸΠοννηρ ὈΣΤΊΡΥ; ΟΥ εἶπε, 5ογ αὶ ἀπ οη ἰο Ρτο- 
σοαϊην Ὁ ΛΟ. [ἰ ἰ5 οιιπά 1ηὴ ὦ, νοὶ γαπάσοες ἰἃ ἱππεῖς; (χε 1 πηυδὲ ἰοσα πθδη 
ἤσγεες; Ὁ οπῖδ ΣΤ ΒῚ, ννιϊοῖ, ἰιοννοναῦ, 1 15 ἰγείῖοσ, ἢ ΟΟΕΝ., ἴο τεϊαΐη ἃ5 
παῖιγαὶ! δοσομιρδηϊπμηθηὶ οἵ Ὁ Ὅ,Ό, ἀπά ἴο βιιρροβα ἴπαὶ ἴἴ πδ5 (4]|}6ἢ οι οἵ ὅ ὈΥγ 

50 Γ 08] ΕἸτοσ. ὈΥῚΡ, ὑείηρν ἰἀδηκίοδὶ ἰῃ πηεαπίηρ Μὰ Ὁ ΟΊΌ, 5 ΠΑγαΪγ οτἱρῖπα!. 20 
Αἱ ΥἹ1; τεδὰ Υ, ψ ἢ ὅ, ΥΤῚ σοπιίηρ Ὀεΐονν, ν. 20. 
Ιποιοδὰ οἵ Α ΠἽΠΌ Ροΐηϊ ΠΑΠΌ. 

Κι ὈΜΔΊΠΥ; νυγῖῖς Οὐγὰ Ὀλλϑγη. Οὐ {ἰἰὰ νοὶ ὧλ ΕΠ. Τπνννυ, δὼ. δ γωμ σ γον 
ἐρε Ογίφελ., ΡΌ. 351. 
Αἰ Ὀΐπ; τοσα, ἢ ὅ (ἀνθριύπους) ππιὶ 5. ὈἽΝ, (πε ῥγογργαϑδίοη ἰἰογα ἰγσεϊηρν ἤγουν 2ς 
80. ἢ ἴο ποίη, ἀπ ὰ ϑγγῖα σοπηίηρ ἰῃ ν. 18. Τῆς ἀεῖαὶ!ς οὔ {Πιὸ ργοάιιςϊ5 οὗ Εάοιν ἀγα 
ἀουνι!. ὦ οπλϊῖα 152) ἀπε γ13), τεϊαϊηίηρ {ἰἰὰ οἴπογ τοχιϊα ἐατῖς, ΠΌΡῚ, ἕον 
ἢ ΟΟΆΝ. 5ιρροϑῖς ΠΡῚ3,) (ἃ Ργεςίοιιβ ϑίοῃμθ), ἃ5 ἴῃ 28.123. Αἴοῦ ΠΡ ΟΝ 
ἰηδεγίβ ἐκ Θαρσεῖς - ΦΧ ΠΟ, ἀπ ίογ Ἵ9Ἴ9) ΠΙΌΝΙ νυγ65. {πΠ6 ρσόρεῦ πδηιοὸβ καὶ 
Λαμωθ καὶ Χορχορ (ὅΑ Ραμμὼωθ καὶ Κορχορυς). ἨΙΊΖΙΟ, τερατάϊηρν (Π6 πιοπιΐοῃ 20 

οἵ τοχί]ς δι ῆς Ὀσίννεαη ᾿γεςίοιιβ 5 6 5 45 ἱπηργο 6, τνουϊά οπλ ἴπ656 {Πῆγε ς 
νογάσ; ΟΟἿΝ,. μοῖα τ οὔ {ἰἰστν ὮΥ σπγο  π]ἢ5 πα ΟἸ 55. [ἢ “1 απεὶ ὦ ννα 

ἤανε ἴνο ἔεγοηιϊ ἰεχίβ, πα οὐ ἱνπογάησο οὗ {πὰ 1  ἀοιῖο σομηηλογος πα Κο 5 
ἰ ἀπο το ἀσοϊάο Ἰλοίινεση {ΠἸσηλ. 1 Ὀ5 5} 411 γγσβοηιβ ἃ πλϊχίιγο οὗ ἔν νοῦπο 5, 
οὐδ (νἱ ργαςσίοιυ5 βίοης5) γεϊατίπρ το Εοιη, {ΠππῸ οἵαν (νΠ σιυ 8) το την τὸ ϑγτγία. 4ς 
Ἰχοορῖ ποτα, ἸΘΣἽΝ δητὶ ΥἹΏ ἀγα ποῖ μηοπιϊοπες τη τ(ἢς ἀεϑοτὶριίοη οὗ ἴπῈ σοπηπλεγος 
οἵ Ἴγτα, νν. 12-25. 

2.1 Δ ἜΠ3; ὁ ἐν σίτου πράσει καὶ μύρων; ἃ ἰΠοἱφ Δ»; ἃ ΨΊΠ. Ὁ) Ππ2. Τῆε 
βεοοηα ψνοσζὰ πᾶὺ ὕὉε ἴπ6 πᾶῖης οὗ ἃ ργοάιςοϊ. ΟΟΕΝ. ΠΝ5)}) ὈΔΘΠῚ τολοα αμιεῖ 
ΣΡιγον, 566 (ἴση, 43,11, δὴ αἰγαοίνο οσππημοηήπηιίοη; (ἸΠᾺ}1Ζ ὙΣ ὈΝΌΠ.. 5. γι 40 

5605 (0 δὲ ἃ ζιο55 (οὐ, ἰοῦ ΘῈΠῚ), ἃ ΠῚ βου 05. δασαμ,, ΔῈ 'Ῥ ΔΚ ὃς 

{ΠπῸ πδιὴς οἵ ἃ ρίαςσε [ }υἱπ{{|1χχ.,33], 21 πλαγ Ὁ. ἀουθ τ} Υ τοιαϊπει 
Ἀϊ 2})8 ἅπ. λεγ.; ὦ κασίας εασηία; 5 νῶν νοΐ [ ωςε5, Μί5Πη. 2.8]; ἃ Ὁ [- 

ἩδεΡ. Ὃ γοαςίεη σγαΐμ; 3. ῥαίδαναν. [τ ἈΡΡδῶγβ ἴο ὃς ἤοτα πιδδηΐϊ ἃ5 ἃ 5οιῖ οὗ 
εταῖῃ ; ΟΟΚΝ,. διῃδηςπ ἰὁ0 λ5Ἐ1 τύχα [ΔΛ ΠΌΒΊΜΑΝΝ, Ζλόρ. 7ποολγίγορ, Ὁ. 15]. 45 

1 ὙΌΡῸ 32, δ. 
4. γ) 7 ἽΠΣ» ἼὍγ).. Ὁ καὶ ἔρια ἐξ Μιλήτου καὶ οἶνον. (ΟΆΝ., δἰϊοῦ δῇ ἱπϑουρίοη 
οἵ Νουο!ιδάποζζαῦ (5666 ΘΟΗΒΑΌΜΝΗ, ΟΟΤ 2,22): τοὐιε οὐ... (ὐνωμέμ, ἐέ  διρι, 
Αγαμαδαρ, [ἡ ΝΝΙΝΟΚΙΝΕ ἴῃ ΚΙ ΠΗ, 2,33,22 ἀπά (. [. 1λ1., ἴθ. Ρ5ΠΔ (Π ἢ. 7 

᾽88) Ρ. 217. --- ᾿ἡ. 11.], νυ! 5. ἸΔ5ΜῚ 105), ον ἰρ ἽΠἧ 5. τοροιοη οἱ ἼΣ. 1}|8 τὸ 
εἰποπάδιίοη ᾿ὰ5 {ΠπῸ ἀἀναπίαρο οὗ δοσοιπηιηρ ίοσ 4332 11» ΥἽλ 45. τησνγην οὗ ἃ 
τοχί-γογά, δηᾷ 15 ἱηρεηίοιιβ δηζὶ αἰἰγαςίνα; Ὀθὺϊ 566 ποχῖ ποίΐθ. ἽΠΣΕ ΠΙΔΥῪ οἰ γπιῖν 

8016 οοἷογ (οὐ 3. εοἱργὶς οῤῥἠμμεὲ, δῃηὰ Τά. ς,10ὴ, οὐ ΔῪ 6 {ἰἰὲὰ ἤᾶπὶὲ οἱ ἃ 

ο 



27 

84 -θ.σμῷ ἀ χἷἶβίεἴ ἐ670»8:».- 27,19---2} 

Ὀΐδες. [Αςσςοτγάϊηρ ἰο ΔΨΊΝΟΚΙΙΒ, 27 16. {27 Ῥογαογαδέαί, Οόεοϊδελα! (Βατη, 
1800) "Ρ. 203 ΠῚ ἽΔΣ πιεδῃβ μογθαρϑ γγσδέδ; εὐ ΟΕ ῊΗΠ113, 7γ005.] 

(19) 841. ἸΝ}}7}., ΦὉ οἵηϊῖ5 71, ν οἷ 15. σοτίυρίὶ ἀουθ]οες οἵ τΠ6 0] Οννίηρ νψογά. 7δαλι 

(20) 
4 
ξ΄ “7. 

(23) 

(4) 

(25) 

(27) 

(28) 

9.) 

οΥ "ει (ἸΝΝῚ 5 οὐκ οἵ [ῃς ᾳφᾳιοϑίίοι, απ 7 πη (Ενν., ΜΙΝ) 5 ἱπιγοάιςσά ἴῃ 
{πὸ ποχὶ νοῦβο. Βαϊ αἶβδο 1." (ὅ καὶ οἶνον), Ξἰαηαΐηρ ποτε νουὶ σοηποςοηῃ, ἰ5 ἰο καὶ 
Ὅς τεραγάβα ἃ5 σοτγιυρίίοη οὗ ργθοοαϊηρ 158; [Π6 τοπάδπηρ ͵ανα, 15 Ῥσεοϊυάδεὰ 
ὈΥ {π᾿ οσσυγγεησα οἵ {Παὶ παῦε ἰπ ν. 13. Ἴ]ιῈ ογάου οὗ ννοτἀ8 ἰη 41 [ιὰς ὕδοη 
σΎοδῖγ σἰδηρεά ὈΥ 5ογὶ 65. 

ΤῊς [ΟΠ] ονΐπμ ΒΝ, ροϊπιεὰ 35 (ὅ ἐξ Ασηλ), πνυδὶ σα ἰγαηβροβεα δίιεσ 1)Π} 
(5ο Φ), ἰῃ οτάεγ πὶ ἴπε 1λαπιαϑουβνοῖθα ὨΔῪ ὁπ 1 (6 γαρυΐϊαῦ Τογιιΐα 10 
Ὁ) Ὑ2ΊΒ.)5 [οΓ αὔονα, ὑ. 83, 1. 8], (6 νογϑβα- ἀἰν!βϑίοη δίῃ ᾿πδάς αἴογ "; ν᾿ 19 
5 {{πι5 ἐδνοῖςα ἰο ἴ72Ζ8], ἃ5 ν. 18 ἰο 1) απΊδϑςοι!8. 

ΗἸ ΡΠ 55; δ (Ξσυρροτγιο Ὧγ 38) μετὰ κτηνῶν ἐκλεκτιῦν. 
41.:1- 89. 11}5 ννογὶ 5. οὐκ οὐ Κοορίην ψιν τς ἤοσπ οὔ 1 χοκίο! 5 βοηίσηςς 
{πγουμίουῦς τἰς ἰδὲ οἵὁἨ σουπίγ!ς65. [{ 5 Εἰ ΠἸΘΙΓ ἃ νετῪ οἷά 5ογῖρα] τοροιίοη (ἰ ἰ5 
(οὐπὰ ἴῃ. 6), οὐ ἴῃς σοτγυριίοη οἵἉ {πὸ πϑιης οὗἉ ἃ ρίαςο; ΟΟΕΝ. νψτίϊο5 πΠ (Ό 6η. 
1ο,7) νον, ᾿ς τ: ηκ5, σου! ποῖ να] να τνυληϊηρ οτος. ΤΠ] σοπποοιίοη Ὀοϊννεοπ 
Ἐχεκίο] αηα (σοη. 10 15 οἷοβθ; {Ππ|ῦῸ γα, Ἰἰιοννανοῦ, ᾿ΔΠΆΠΥ ΠαΠπΊ65 ἴῃ {πῶΐ σΠΑρίοΓ 
(πὶ 6 ἀοαδ5 ποῖ πιοηίίοῃ. 
"1 πϑϑ' 5", τερειπτίοι του ργοςεάίηρ νογϑα, μετα πιδδηϊῃρ 655, (πουρσὶ ὦ ἰουη 20 

ἰ ἴῃ ἰι5 Ποῦγγον ἰοχῖ, 
Αϊ-Ὁ γρῦ9. Ὑ6 ννογτὰ σδὴ [γα Ϊγ βιαπά αἰοηρϑίάς οὐ τς (ο]]οννίηρ Ἡ 09 ΠΣ 
(ν νεῖν ΧΡ ταβϑίοη 15 δι ρρογιοὰ Ὁγ ἘΖοκὶο] 5 πδᾶρο, νν. 13.17.21.22), ἀπά {Ππ|| 
ςοποϊυάϊην νοτγὰ οὗ ἴῃς νεῖβθ. ΜΕΖ, σέεβελ. ἡ. δίαάέ Ηἤκαγγαρμ, 1802 (εἰϊο ἃ Ὀγ 
ΜΙΚΕΟΡΕ.) ψϊ65 ὙΠΟ Σ ΝΡ 5) ὍΝ Ὑ ΟὟ ΥἹΡ 32} ΚΠ, ἴῃ Ὡς ἢ ΥἹΡ Δ) δῃᾶ ΥἹΘ 52) 25 

5 

νη} 

(ΩΕΛΔΎΖ 'Υ 533) δἰ ΓΟ ΡΥ σοι Π4 {Π|͵|π|56]νοβ. --- ΕῸΥ Πὼ ΟΟᾺΝ. τυγ [65 1259. 
ἈΛΌΝ "5; ΟΚΑΊ 2 ΨΩ. --- Αϊ ΡΟΣ; τοδά, νι ΟΟΚΝ. ἘΠΥΣᾺ 3, δἴιεγ ν. 21; {815 

σῖνο5 ἃ ῬΙΌΡΕΙ οπά ἴο {ἰὸς βοηίσηςο, ψ] οἷν ἴῃ 4Ἐ} ᾿ς ἱποοιη }αία. 
[ΠῸν ὈΘ53 εὐ ποῖς οη ἰπαίαϊι 3,23, ἡδίω γ.. 82, 1. 13. --- "ἡ. 11]} 
4 ἼΞΊΡΟ ὙΔΨ; ὁ (πλοῖα) ἔμποροί σου ἐν τῷ πλήθει ἐν τῷ συμμίκτῳ σου, 'π 30 
ν]ῖς]ν ἐν τῷ πλήθει, ΞΞ 2",53, 15 ἐουῖςοι οὐἱξέ οὐ γγθβοοάϊηρ 1555, Ἰλολα ἼΔΙΨΟΣ 55"; 
"1 Πυῦ 5οοι5 0 ἰιᾶνο αὐίβθῃ τοι τς Ὁ οἵ ΦυΦῚΣ ἀπά σοττιρίίοη οἵ 55 ἱπῖο 
ΠῚ. ΤΙῊς ῥταροβιοῃ 15 δἴζοσ {{|ὸ σοηβίγι σοη ᾿π νν. 17.22.24. Ἄ, ἐλειτούργει σοι, 
-- ἸΙΦ, ἀπὰ 50 ΓΟΕΝ., ὈΑΥΙΏΒΟΝ; υϊ τῆς ἀχργαϑβδίοη σἦδύς ο" 7Ζαγελέδά σογυεά 
ἤλεφ ἰα τοὶ παίυγαὶ. “1 σ᾽)75 ο7 116 σεα ἐΐεν γσιυεά (Ὁ), ακα δγοιεσλέ ἐέέ τὐαγές, 35 
νσπος ΘΜΙΝῸ βυρρεϑὶθ ἃ 19 ΥΨ, απὰ ΟΝΑῚΤΖ ὙΠ. ΗΙΤΖ. Ἴ ΤΙ Κῦ ; ΘΙΚΟΕΕ. 
ΟἿΣ 5 "Φ δ5 υπϊηῖο  ΠρΊ]ς, ἀπ ΟΟΕΝ. "Ὁ 85 ρἷοϑβϑ. 
Δϊ ἼΞῚΡΌ (ἤγϑὶ οσσιτγγοηςο), οὐππἰοἀ Ὀγ ΠΙῚῚΖ., ΟΟἿΝ., ΟΚΛΊΖ (ἢ), ἃ5 ρίοβϑϑ νῇῃϊο 
εἰεξίγουγϑβ {Ππ6 στη πιο οὗ (ἢς 5σεηίδῃςδ. 
4 53}; οὐγηἶξ 5, βοσῖραὶ δσγοσ. 40 
ἉΗϊ πῦ )Ὁ Ὁ» ὙΠ ΡΡὶ ὅγδ; ὦ πρὸς τὴν κραυγὴν τῆς φωνῆς σου οἱ κυβερνῆ- 

ταί σου φόβῳ φοβηθήσονται, ἰγαηϑροπὶπρ 'Ῥ δπὰ ", ἰγαηβίεγγίηρ 5ιΗ.. ἔγοτῃ 'Π ἴο Ῥ, 
Δηἀ τοδάϊηρ βοῆς ψογά ες φόβῳ ἴπ ρἷαςς οἵ 41 Ὁ. Τα σοηπεοιίοη βυρροτίβ (Πα 
ΒΟΠΟΓΆΪ ἔοτον οὐ 411: (π΄ υ]οΐβ οὐ {Π|ὸ δι ακῖπ 51} ΟΥ̓ οὐἵ, {νοεῖν οΥν σθλκοβ (Πς 
οαγν (φ [οτ. 49,21). 15ὺὲ 431 "0 ἐυνώπον ἐαηαῖ ἰ5 Ἱμρρτγορτίαῖε; Κμπύυϑ5, 5Μ, ἴακε 45 

ἰϊ 15 το εσαϑξίς; 3 εἰασδες; ἘΝΝ. Πεείς; ἈΝΜ ὐανές; ΟΟᾺΝ., ΟΚΛΑΥΖ ντῖῖς ΠΡ (αἤοτ 

ᾧ φόβῳ), α ννοτά {Ππαᾶὶ ἄος5 ποὶ εἰβενλοτα οσουγ ἴῃ ΟἿ᾽; ΘΙΚΟΡᾺ. Ομ 5; Ἀμυ55 

αἰίδοιιο5 ἽΡΟΒΟ ὈΝΔ οἵ ν. 27 ἴο ν. 28; ΟΟΕΝ. νγῖεβ 'ὋΘ ἴοσ 4ἴ ΠΡΡῚ, αἴϊεγ 26,15; 

41,16; 32,10. Βιυῖ [π656 ρᾶβϑϑαρεϑβ απ 76Γγ. 49,21 ἱπάϊςαϊθ ἤεγα ἃ ννογά ἔογ ἡαμε 

οὐ σἠγιμείμ7 6, ῬοΒ5 ὈΪΥ ΠΣ ΜΠ οὐ Ἴ ἼΌ, θεῖος ἼΣ 520, οὐ 76γ. 5,17; ] οϑὶι. 19,29. 50 

ΠΡ, ποῖ ΜΠῚΡ (ΗΠ ΔΗΝ),, ἰ5 τπ6 ἴουιπ ρίνεη ἰῃ ΔΕ ἀπά ΟἸνββῦκο. ΜΝ.31 15 

Ιδοκίηρ ἰῃ ὦ, δηὰ ἰ5 οπρο ὈΥ ΟΟΕΝ. 85 Ἔχρδῃβίου οἵ ἴπε ὑγεςδάϊηρ νεγβε; ἴπ 6 

ΟΠ ἰϑϑίοη 'ἰπ Ο τὺ ὃς 5ογῦα] ονοτγϑιρ). 
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(35) 

(36) 
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() 
9) 

27,32--.δ,13 --“ηϑοοῦς δχεβίεἴ 4Φ6)»85..- ὃς 

ΑἹ ΚΝ; ντῖῖς Ὑ ὃν. 
Ἀϊ ὈΠῸΣ, υπάετδιοοά Ὀγ 3 (ἀτγνιον ἐμρωδγει) ἃ5 ἴγοτὰ ἼΠ2; ὅ οἱ υἱοὶ αὐτῶν. (οΟκΝ. 
οτηϊί5. ΥστῖῖῈ ὉΠ). 
Αϊ πο» (ΒΆπ, ΟΙΝ51.), ποῖ ΠῚ; ἴῃ ννογὰ αἴογάβ πὸ ββῆβε, ἴπε ψεγβίοηβ μὶνςε 
ποιῃίηρ Ὀεῖίεσ, πὰ ΟΟᾺΝ. 5 δπποηἀδίίοῃ ΠΠῚ35 ρίογίοιις, σομληιδη 5 ἰ[56}[ 45 θείη 5 
ΘτΑΡὨΙΟΑΙΠΥ ἀεάυς! δὶς ἔγτοτα ἰπα ννογὰ ἴῃ (Ππ ἴοχὶ ἀπά 88 οἴξπηρ δὴ δρργορυὶαῖς 
σοηΐγαϑε ἰὸ {ἰὸ ἀεδιγιοίίοη ἀθϑου θεά ἴῃ ν, 34. Ὁ. Η. Μύῦτηνε 619 Δ[ζο α 
Αϊ Ὁ, 5. [γυεξι ἢ 

ἢ ὈῸ ΠΣ) ΠΡ; ὅ νῦν συνετρίβης ἐν θαλάσσῃ. Ἰλεαὰ ὉΝ"3 ΠΞ9) ΠΉΡ. ϑοη)ς 
Μ55 πᾶνε τἰὰ ρεγί. (ΟἹ: ΒΟ551). Ιο 
Ἧϊ ἼΞΛΩΣ; τεδά, νι ΟΟΕΝ., ΛΔ. 
Δ 20 ἸΌΡ.; ὅ καὶ ἐδάκρυσεν τὸ πρόσωπον αὐτῶν (ἀπά 50 3); 3 νη ανεγιεΐ 

νμμδ; ΟΟΕΝ. ΨῬΟῚ, ΟΚΑΤΖ ἸΒΡῚ, Ὠθῖ Ποῦ οὐ ψῃ ἢ 5.115 Ὁ2Ρ.. ΤΉδ νοῦ ὈΡῚ 15 

υἰηϑαιἰϑέδοίοτυ, θυ ποιπὶπρ ὈςιδΥ βιρροϑῖβ 1|56]{, ΤΟΥ ὯΣῈ τοδὶ ὨΠ.8. 
Αἴδγ ὈΜΡ9)5 ΟΟΕΝ. ᾿πϑοτίβ ἹΠΌΨ,, ἴο σοιηρίεῖς ἴῃς εἰορίδς τὨγ ἘΠ Π1. ι 

ΔΥΙΝΟΚΙΊΚΕ (44:7 μον. θ0. 1141.) Ἰο] ἀκ (Πιαὶ ς. 28 ννὰ5 ποῖ ννυ τη Ὦγ 1 χοκιεὶ, 
ἢ15 στουπᾶς ᾿»εὶπρ' τἰἸαῖ {Π|ὸὶ βεοιίοη νν. 11-19 15 ἃ ννυϑδῖκ ἱπιὔοη οἵ ς. 27, ἴπδὶ 1-10 
(ἡ ννϊοἢ Τγτα 15 ἀοϑδιγογοὰ Ὦγ [ΗΥΗ) 15 ῬΆΓΑΙ]ε! τὸ ς. 26 (1 νῆϊο ἰ(ῃς ἀεϑίγογοῦ 
5 ΝΕ υςσΠδαποζζαῦ), απὰ τπαὶ τς τγείεγεπος ἴὸ δηΐεὶ δηὰ ἴπῸ ὨΝΘΟῚἽΠ (ν. 3) 20 
ΡοΪπὶβ ἴο ἃ ἰδίς ροβι- ἔχις ἀδῖθ, ΤΉδβε σοηῃϑι ἀδγδίοηβ ἀὺ ποῖ ἄρροᾶγ ἴο ὃς ἀε- 
εἰδῖνο. νε αν ἴαγὸ ἃ δογίοβ οἵ ἐσηιποίδιίοη» οὐ γεγο, κὸ ἰποσα ἀμηϊηβῖ 
Ἰύνγρι 'π ος. 29-32, ψ ἘΠῚ πααγα! σχοϑο ]ης 65 ἀπ αἀἰογοησου. [ἢ ν. 2 (ἰἰὸ τοι 
ογθηςσα ἰ5 ἴο σασές ν0 τ κηῖ ΘΑ οΙοηρ ἴο {Π|ὸ 61 σοι αγΥ ΒΟ, 
Ὧ σὰ, 6. ἂς 
Αι πὴπ; ὅ κὕπ. --- Και ὉΝ 51, 566 ποία οἡ 14, 14. 
4 ὍπΟ ὅ9; ὦ σοφοί. Ἰλειά ὈΡΠ. ΟΟᾺΝ. ὨΝΘΟῚΠ, οἡ νυ] ον ΔΥΊΝΟΚΊΚΕ 1γ8565 
Δ ἀὐριμπδηί (566 ΔΡονε, ]. 21): "Π 15 ἃ ἴοτγηὶ οὗ 1", δηὐ εἰσὶν να Ὀδοη δε Ὀγ 
Ἐζεῖκιοὶ. Οὐ 31,8. 
ΤΠε δἰο ὯΔ 85 ἤοσε ποῖ (6 θθῆηϑς ἀμ οὐ σού, οὐσεμγέ, Ἰοιῖ τε γέασολ 0, 30 

(6) 4 "Ἴκ, «δ. [ἐφμα]. 

(8) ΑἹ πὴ; νῦἱϊθ 9) ἴῃ ποσοτίαπος ννἱε ἘΣ ΣΟΚΙΟ] 5 ἀϑᾶρε ἰῇ 2 βίην. πϊᾶβο,; (ῃς ΠῚ 15 

(9) 

(12) 

(13) 

το Δ ΌΪΥ [δῖα 5ογ)4] ἐς οη. 
4“ Ὑθῦπο; ροΐπι Ἴ95ΠΌ, 5ἰπρ., ράγα!ς! τὸ π.. ὦ οηλίῖ5 " Ὕ, νυἱιῖοῖν, Πιοννονοῦ, ἰ5 
ογς ἀδϑιγαῦ]α. ο (10) ΑΜ »λ,., δ. 3ς 
Δ ΩΡ ὈΠΙΠ, υπϊηι 6} Πρ] 0] 6 1η 21 ἀηά {ἰἰὲὰ Ν εγβίοπβ. ὦ ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως, 
αῃα 50 33; ἃ ΚΟΥ 5 Ὁ, ἐζε α ῥαϊηἠί σεσοοὶ͵ τελάϊηρ ἈΡΡΑγΘΉΑΪΥ ΠΏ 
(5ο δϑὶν, νῆοὸ τεπάήεγα ἰὸ αῤμηέμρ). (ΠῚ (οὐ 43,10) 866 π|5 ἴὸ ἴγ6 Ξὸ Αβϑ5υγζ. 
ἑαζμῆδε 'σατείω! ργεραγδιίίοη, πλοάεὶ᾿ (ΕΠ. ΗΥΝ 3183); ἔογ ὨΠῚΠ οὔ Ηδρ. 2,23; 
]ογ. 22,324; Ομηῖ, 8.6; {Ἰἰ ΟΡ ΓΟβϑΟη. λολῃ5. ὧδ το ἐς τ το σα σλιοΐ 40 

2 »γοίεοδέομ, ἃ σῤόοία ἡ οόψέ οὐ μιυυγε (Ὁ ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως, ἰ. ε., ὧδ 

ἐνμιῤγεσσίον οὐ ἐλε τανε σϑαΐ, 15. τας σα! ν δαιυίναϊοης τὸ ἸΘῪΣ ΟΡ, 1. ας. εαδή ἐμ 

σαη!6 τηιοὐαῖ; ἐὐ ποῖ οἡ ὕοη. 1,26). 116 ἀςσβογιριίοη ἴῃ {ἶνας οἰ] ον νοῦβα ρῥγο- 
ΒΡΡΟΒ65 [Π|5 τηοΐδρθου οἱ ἴῃς μιραΐε σέργιθ,γέρρ. ὈΠῚΠ ἰ5 ΗΠ εῦτεν, ποῖ Αϑϑγγδῃ; 
ΑϑϑδγυτοϊοΟΡΎ σδη 5ιδα πὸ ᾿πμῆιῖ οἡ {Π||5 το δ πὶ (οοπίταβὶ ΟΟΆΝΙΙ,, ἀηα ΒΕΚΤΗΟΙΕΤ 4ς 
αα ἴρε.), τἰπουρ ἢ ννα πᾶν Πης 5λπὶς ἀδγὺ [16 σοτγεβροπάϊπηρ Αϑϑγυηδη ἴεγπι ἔμ ᾳ 

(ον φμρμῆφ, Ὀκῖ.. ΗΥΝ ς80) Δι, -- 9 1Π] 
δὶ πΌρΠ κὐρ,, ὅ, Ῥευ θα ρ5 5]055 ου ἴα ργεσεάϊηρ ινογάβ, δίϊεγ νν. 3.4. 
ἴπ {πὸ πιθει οἵ ργοοίοιβ βδἴοῃμθϑ ψίνοη ἴῃ ν, 13 {πὲ ν᾽ εγβίοηβ νϑτγ (ῦ 12, 3 9, 

Θ 8), τη ἴῃ 50 πησοτιαΐη ἃ ἀστ2}} {Π6γῈ δοοι8. ΠῸ γοᾶβοη ἰοῦ «(ἰραγίιημ ἔγοινν 411. τὸ 
ΒΔΒ πρϑϑ; ΟἹΝ58Β, πρῶν, οὐ (ἢ ς διμ!οτν οὐἩ {ΠπῸ πηδ]οπγ οὐ Μ55. «πᾶ οἵ τῃς 

Νεηῖϊοα δὐϊιίοη οἵ 1 524-25. 
41 Ἴ302)) ὙΒΉ, ἈρΡρΑγαΠΕΎ ἰδομηϊοδὶ ρο] ἀβιη}}}}5 [ἘγπΊβ, 856 πηθδηϊηρ Πᾶ5 ποῖ 



86 -ηϑοϑοὶ χεβίε 492)»8:»-- 28,14--29,1 

18 Ὀσδοη ἀϊδξεονοεγεά, ὦ τοὺς θησαυρούς σου καὶ τὰς ἀποθήκας σου, δπὰ 50 3; 2 42- 
εογὶς ἐμὲ εἰ γωμήπα ἐπα, ΝΟ 5αιϑίβοιοευ Ἐχρ πδίίοη πὰς γεῖ Ὀσση ρὑτγοροκοά. 
41 ἘΣ,  Θ, δὴ ἱπιογγιημίοη οἵ {ἰἸα σοπθο, ἀρραγα ιν (Πς Ἰηβεγίοη οἵ ἃ βοῦς 
ψ]οὸ (πουρϊ ἃ νοῦ ὨΘΟΟσθαΓΥ ἴο Ἴ3Ρ5) ΤΠ. 7]16Ὲ ῬῸΡ Ὸ ΄τπὰδὲ ὃς μ]ἱαςοςῖ 
ἉΠΟΥ͂ Ἴ2, 50 15 ἴο τελὰ ἡμ δὲ αν τοήερ 1“ἤσιε τυεγέ “γεαμειί 7 ῥίαερή ἐδέε τυ {λό 
αἡενμό. ΟΠ ἸΔΝΙΌΒΟΝ.. 

(14) 4 ἘΜ; ροῖηϊ πε, ΠῚ ὅ μετά; (πο Κιηρ 15 ποῖ {Ππ|| (Ἰδοῦ, Ὀμὶ 15 ἀπεοσ ᾿ν15 βιροῖ- 
νἰϑίοῃ --- ἃ ἔΠ6γ ρου [Πδη 5 σίνοη ἱπ (θη. 2.3. 
Ἰ)είογε 2..5 ᾿ἰηβογὶ τῇς αγιίοςϊς, ἢ ὅ, αηὰ ἰπ δεσογάδηςς νἶ τππς σοηϊοχι. 

Ἀϊ -Ὃ Ἰ3ῸΠ πῴϑο,, Ο, Ὠδγα πιδδηΐηρ] 655 οὐ ἱμαρρτορτίαϊς, ἃ βῖοβϑβ ογ δι ἀϊίοη ἰὸ 
Ὀπηρ (ἢ 15 ἤρσυγα ἰηΐο σοπηδοιίοη ἢ (6 ΟΠγι) οἵ εἰἰ ΤΟΠΊΡ] 6. Ἴ90Π 5 ἰδκεη 
(τον τ Καὶ 8,7, αὐο ΠΦΘΌ (ν]ν ον σαπηοῖ ᾿ανο δηγι πίη ἴο ἄο υυΐι πποἰηιϊηρ) 5 

ΓΟ ΆΠ ἃ τοτγ τη οὐἉ δοιῖο οἵνοῦ ἰοσν. 1 ἰοος ποῖ οούσιγ πη ν. 160, 3. δυύοη- 

ἐμς, ΡΟ αι ρ5 τ. ἸΦΌΘ, 10. ραγί, [(ἱ ἴ5ὸ Λδβγγ. μιαϑάνιν ο πισαδιγο, ΔΎδι. ὑλλθϑο 
ν] ον, δοςογϊην ἴο ΠΝΘΕῈΝ 'π ΕΟΟΚΗΙΜΑΝΝ 5 σι. Φ»»., 15 ἃ λα γὶοπίαπ 
Ἰοαη-ινοτ, {πὸ μοπιίης Αγαπηαὶς βἴειη Ἰγοίη ν᾽ νλ9 (1 1 πὸ 7), δ); οἱ ὠίνα. 
δηά οὐἰφῖος, ἊὯΔῚ ἀπὰ ἊδλΑ ἄς,; 566. εἰδοὸ 2 ΐζ 5. “σενν. αν 181, η.5 5, ΠΟΘ 
σις ἢ. ἱπιεγργοις ἴὸ πιοδη εσήρσείσ; οὐ ΠῚ ὯΝ ὅς, απ ἼΞΟΠ 5 ρογπαρϑ 
τς φγυλεείον, τὰς σηαγηϊΐαρ οἱ (Αβογτ. ἐς’ δα δέε οὐ ἑαμασο, ἰπηιφιδ; 566 
1)κι.. ΠᾺΝ, ν..381Ὁ πὰ Επρ δ Ἱγαπϑιαιοη οἵ ἡζσοζίοί, γ.. 1ςς, 1. 6..--- Τὶ Η.] ΟἹ αἴ5ο 

Οὐυνκπι, Οὐαος, ἢ». 148, αηεἰ Α. [ΟΙΒΥ, λουμο εἴ λε΄. εὐ δ δ γε, τϑοδ, ΡΡ. 2332 

ἈΪ ὙΠ; οὐ δ, απ σοπποςῖ (τὸ νοῦ ἡν π]ν ὑγσ σα Πμ" 5Υ2Π ΠΝ. 
ἈΛ-Έ π. τον (5 νογὰ οὐ ἈΟΘΠΛΠ πιιϑὲ (α}] οἱ, ἴῃς ἴννοὸ βαγίηρ (ἢ 5διης 

εὐΐηρ. Τῇα π ΨῈΡ ἽΠᾺ 5 παίυγαϊ σοιρ]οπιθηὶ ἴοὸ ἼΠΠΣ 5ΥἼ5Π ΜΝ. ὦ [45 ἐγενή- 
θης ἰπ ὕοι]ν ρίαςεϑ. Τη6 ργοβαπος οὐ ΠΩΣ ἴῃ 41 9. πιοῦο δηβιϊν ποςσουηῖςά (οτ, ἃ5 

βου] ἰπβογίοῃ οὐ 845 ἀουθίεϊ ἔτυπι ργεςοάϊηρ ὈΝΛΚ. 
(145) 41 Ἰ9Ὺ3; ὅ ἐν ταῖς ἡμέραις σου, ροτπαρβ ΟΥ̓ αἰ ἰο στα ΠΥ οἵ πὸ τεοῖκ 5ογ)6 

τοι (οἰ ον ηὴς ἡμέρας. (ΕΝ. οὐ 5. 
(16) 44. 399; τολά βῦρ. ὦ ἔπλησας -- ππδΌ, Δἀορις Ὁγ ΟΟΚΝ., διμνόνῃ., Οὐκ λ 1:2. ΤΙν5 

ἸΔΥ ὃς {ἰὸ τρῆι γοδάϊης, οὐ (6 ἤπαὶ ἢ ΤΙΑΥ ἰἰανα Ὀδοη δ ες ΌΥ ἃ 5. Πῦε ἴγΟΠῚ 
[ΟἹ] οννημ ἼΘΊΆ. 

Αἱ ἡὐνπεν; ὦ ἐτραυματίσθης και 5ΠΠ), 
δξ Υ5; νυῦῖδ 3ΥΠ, ἢ Κὅ. --- Δ1 -Ἐ ἸΌΠ; 866 ν. 14. 

(17) 341 ξπῦ; ΟΒΑ͂ΤΖ 'ἜΠΙΝ. 
Αἴοῦ ἼΠΡ) ὦ ἰηβογίβ. διὰ πλῆθος ἁμαρτιῶν σου, ψῃῖοῖ ΟΟΕΝ. δάορίδ, οπιπρ 

16 βδᾶπις ἀχρχοβϑίοη ἔγοιῃ ἴ(ἰ Ὀορίπηϊηρ οὗ ν. 18, νἤεγα 4]50 1ἴ 5 ἰουπὰ ἴῃ Ό. 
ΤΊις ρμοϑβι(οη οὔ {ΠπῸ τινοτβ ἰη 4“Ἐ ἰ5 ποῖ υπϑι 0} 6. 

(18) δ᾽ πϑῦπ; ὅν Μη ἐβεβήλωσα. --- Αἴ ΤΠΡΌ; τὸ σοπησοίίοη ται το5 ὙΨΦῚΡ. 
(19) [8ϊ ᾿Ἰοοῦ, ΟΝ στενάξουσιν, ν))ϑινγςπ ἰογΓ στυγνάξουσιν (5ο ΦΑΆΜη); 56ες ποῖς οη 

15. 46,8. --- ΚΝ] 
(22) 841 ππ,͵, δ. 

Ἄν; Ο γνώσῃ; ἰῃ νν. 23.24 Ὀοί ΑἹ ἀπά ὦ πᾶνε 3 ρ6ῖβ. ῃΪατ. 

(23) Δ τ ἈπΙθ,, ὅδ, Ροβϑι ἷγ ἰηβαγιίίοη οἵ ἰςΣ Πεῦτεινν βοθε, τῆογα ργοῦ αν 

οπιϊςϑίοη οἵ τἰἰὸ Οτεεῖκ βοῦς Ὀγ λονιοοἱεἠομίοι. Φὦ᾽ ᾿αὰ 3 Ἰηϑιεηά οἵ 41 5352, ἀπά 

πα 2 ροῖβ. ρζοη. {πγουρῆουι ἰῃς σοςιίοη, νν. 22.23; [Π|5 15 δλϑίογ ἔου 15, (ει {ἢ ς 

εἴιληρο οἵ μγοηοιῖπ ἰ5 γοαισπὶ ἴῃ ΠΟΡτονν, αηα ὦ γγο ΑἹ Ὺ ἰοτα ᾿νο 5 [ΓΟΟΪΥ ἴῃ 

41 ὅϑϑδι; γον 82). [τες βιγῖα. 
(24) Αἱ πο; ΟΕΑῚΥΖ Ὑ}55. --- ΑἹ ΔΝ, 6. 
(26) Αἱ ἰἰπ επά οἵ ἰῃς νεῖϑε ᾧ δήςϑξ καὶ ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν. 

ΔῈ ὈΠΊΣΔΌΘ; ΟἸΝΘΒΌΒΞΚΟ ὉΠ 202. 

20 (1) δ εῖνεβ τοῖβ γοαγ, τοῖν πηοηῖι, 1218 ἄγ; ὦ 1218 γϑᾶγ, τοῖβ τηοηιῃ, 15 ἦαγ. Τῆς 

(ἰαῖο5 'ἰπ 10,20; 31,1 γρκο ἢ όσα Ργο ΆΠ]ς. 

20 

35 

40 

45 

δο 
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49 (2) Αϊν; ντῖτε δ, ἀσοογ ηρ τὸ Εχοκίο! 5 ἰϑᾶρο (6,2; 28,21 δίο.). 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

() 

41 “Δ ἀπα δ Ν,, Φ. --- ΑΗ ὉΠ; ντῖϊε 7). 
ΔΑ ἽΝ; νυχῖῖα Μ᾽, 45 ἴῃ ν. 9. [ΤἸτὰ ρ᾽υγαῖ ἴῃ ΚΛ παν "6 απ ῤίεαένε; ο΄ Ὠοῖε5 

ΟἹ 19,1; 26,17. -- . Η] 

ἈΌΌΡ; ντῖῖα ΟΡ, ἃ5 ἴπΠ6 σοπηξοίίοη γα Γα5. ς 

Κι Ὀσππ; ντῖῖα Οἷγὰ ὈΜΠΠ. 
11 Ῥ.ῚΣ ἸΡΘΡΨΡΆ Ἴ᾽ Π. 9 ἡ, 6, ἃ τερειοπ τπλὶ παῖς δ ϑν υς βρατεά, 
Ὀυϊ ροτῆᾶρϑ ον {παὶ ΝΟΥ σεδβϑοῦ ἰὼ ὃς ταοϊαϊηοή. 
1 γϑρη; ὦ περισταλῆς; ἃ ἌΡΗ. Τούρ Υ8Ρ πιρῖς 6. δοιὰ Ἰνογὸ οἵ μοι ποτ 
10 ἃ σούρδ5ο Ργδραγη(οΥΥ ἴὸ ᾿γγίαρ ἴα (1105. 9,0, ἀπε ἐλ 1νν.), γοῖ εἰς Ἔν ργονδίοιΝ 
ἴῃ [εγ. 8,2; 16,4; 2ς,33 τ᾿πᾶκς ἰξ ᾿ρΪΥ ργουαῦϊα {παὶ να ϑἰιοι αὶ νυῖς ἼΞΡ, νν}1}} 

ΗΙΤΖ., ΟΟΕΝ. (ἀπά οὐ ΘΑΝΙΌΒΘΟΝ, ΟΕ, ΘΙΚΟΕᾺ.). 
1} ὉΠ τ; Ο ἐγενήθης. Ἰλεδὰ Ἴηλπ; (Π6 Ὁ οὗ 31 Ὠὰ5 ὕδδη Κα ἔγτομι {Π͵4 (Ο]]ονν- 
ἱηρ νοσα. 
ΚΠ ἼΒ53; ντῖϊς Οὐ γᾶ ἢ53. --- 21. 5}; τεδά ἢ9, πῇ Κ. 1ς 
21 ΟΡ» πὶ; ὅ συνέκλασας. ποδά ἈἼΡΟΠΙ, ἃ5 ἰῃ ψ 69,24; ίοτ {ἰπ᾿ἰ ορϊπίοη {Ἰταὶ {Ποτς 

5 Ποῖα τηεἰδί 6515 (ἼΌΡ .Ξὸ 9»), 88:6 Οδιηῆιὶ, ᾿λαϑιιὶ, Η11ΖΙΟ. 

οΟ 

(8) 41 »κ,., Κ. 

(9) ΑἹ Ὧν, ὅ τοῦ λέγειν σε τα ΠἼΦΙΝ, Ρεγθαρ5 Ὀείίοσ. --- ΑΕ ΠΡ; τεδὰ γι . 
(το) 41 15; τεδὰ τὸν. --- ΑΙ ἼΙΚλ δἈ.; τεδὰ ἼΤ᾽ νὴ (σ ποῖε οὐ ν. 3). 20 

[πβιεδά οἱ 441 Δπ,,. 3, ὅ παὰ 31Π, δπὰ ἡ θείογε πριν, ννῃ ἢ ρῖνεβ ἃ ροοά 5επβε, 
τοι σὴ 41 4150 15 ρογιίπεηὶ δηα νἱρότοι. 
Βαίοτε ΠΔῚΟ ἰηβοσὶ ργοῆχ ἢ, ψ] σι μα5 ργοδῦ (ΑἸ !6 οὐ Πιγουμῖν ργσοάϊπν ὃ. 

(12) 4|᾽ πρὸὼν' (βεοοπὰ οσσυγγοηςθ),, ὦ, πιᾶν Ὀδ 5008] Ἰηβεγίοη ον ἔπ πε55; ὧλ 30,7. 
(13) δ: Σὰ, 6. (14) 41 ὃ»; τοιιῖ ὅπ. ὡς 
(5) 41 πῦρν πῦπη,, δ, Ρἷιι5 οὐ πηι οἵ ἃ βογίε; (ἢ6 ργοσθϊηρ "ὉΠ 10 ἰς. διίδοϊιοι! 
(16) 3:1», 6. . [ὖδῖο ν. 14. 
(18) 41 ὅν ὑπ; τοδὰ ἽΣ ὃ», ἂβ αἱ επὰ οἵ νεῖβε, δηὰ ψ ἢ ὅ. 

(19) 

(ο) 

30 (2) 

3) 

(4) 

(5) 

41 -Ἰ ΣΌΣ ΚΌ,., 6. Τῆς οχργαβϑίοῃ σἂ ὲ τεϊαϊηθδαὰ οὐΪν ΟΥ̓ ἰΔΚὶηρ "Π 25 -ξ 
γίοελές (80 3, ΗΙΊΖ., κυθ5, ΟἈΚΙΕΙ, ΘΙΚΟΕᾺ.),, βἰποςα {ΠπῸ νεῦϑα 15 ςοησεγηδά νυ 30 

βροϊϊδιίοη. Βιῖῖ Ἐχακίο πουνῆοσα οἶσθα 1565 "Π ἴῃ {Π||5 σοῆβ6 (86. 20,4.10.1ς; 31,2. 

ι8 αὦ.}, ἀηὰ 10 15 γοτῖον, να ΟἿΝΝ,, Πλν., ἴὸ οὐ {1ὸ τνογεῖν. 
41 - ὃ γσν ἼΦΆ, , 65, Δρροδγβ ἴο 1)γ6 ἀῃ Ἰηβογιίοηῃ ἴὸ ἀσσοιηῖ ἴον [ΠνΠ᾿5 (νοῦ ἴὸ 

ἃ ἰοτείρῃ Κίηρ, ἃ 5οιῖ οὗ Ἔχρίαπαιίοη {ἰαῖ Ἰύχε κί! Πον]οτα οἷ56 {ΠϊΚ5 ᾿ξ ΠΟΘ ΒΞΆΓΥ 
ἴο πηᾶῖκα; οπλἱῖ, νυ} ΟὝΟΕΝ., ΘΙΚΌΚΕ. {1 )6 τειαίηθα, ἸΣὉ 5!ιοι!ὰ νὰ εἰδηχεὰ 3ς 

(ο πῶν, νυ “. 

“1 “Ἴπ,, δ. 

ἢ πΠ γόνον ; δ ὦ ὦ, ρειπλρϑ ΞΞ ΗΠ Π [ΑϑογΥύ. 7 ἢ, Τὰ 250, ΑΔΝ σἰδ; 

ΠῊΝ} χν, ---Ἴ, 1 Δὴ ἴπ}».,ὄ κα αἰαὶ οὐ 4}, ἰδ Ππόοτὸ παίηγα!, ἀπῇ ϑᾷὰ (ιλ]Π ον 40 

ἰηβογῖ τς πὰ 0. οὗ ἼΩΝ. 
Αϊ ΠΛ ὍΝ) ΤΡ ὉΡ ὉΝ ΠΥ ὍΝ ΔΥΡῚ ὯΝ ΔΓ 5; ὦ ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα τοῦ Κυρίου 
ἡμέρα πέρας ἐθνῶν ἔσται, ν»]ινοἢ ΟΟΈΝ. 51}}} γί μεσ βἰπηρ 65 ἰπῖο ΠΡ "5 ὯΝ Ῥ "9 

Σν Ἴλ; 1 ἰ6 ἀουθτι!, Ὠοννανοῦ, ΠΟ ΙΠΟΥ 5 Πρ ΠΟΥ 5]ου]ὰ ποτα ὕ6 τς ἀεοϊςὶνα 

ςοπϑβι ἀδγδίοῃ. Ἂς 
ΑἹ ἩΣῸΠ Ἰπρῦν,,. δ. ὅεε οη 29,10; ἴῃς τείοιδηςς ἴο σαρν! ἰ5 παῖε, ᾿ουνανεύ, 

ρρτορτγίδίς; 5δεὰ νν. 1ς. 18.26. ὃ γοδὰ 321. 
Ἴ6 Ἰίδῖ οὗ ροηῖ!ὶς παπγὲβ ἰδ σοστυρί. 912 ἀπᾶὰ Ὶ} "εϊοηρ ργοόρειῦν τὸ Εργρι; 
ίον “ἰ Ὁ ὦ [ιᾶ5 Πέρσαι (ὉἽΡ, τϑν τ ηρ οὗὨ 1512); εἰβενίιογε (27,10; 38, ς; ]ουὐ. 
46,0) ΟΥ̓ τοηοῖϑ ΒῚ ὃγ Λίβινες, ἰιαγα ἴῃ ρμίδες οὗ 'Β βιδις Κρῆτες. --- ἴἰ 5 ἀοιι- ςο 

(ι] ννβεῖμεγ πεῖ ννὰβ δὴ Εργριίδη Ἢ; οἱ Μύμμπε, 45. μ᾿ ΔΚ, Ῥοαῖς, ἢ. 3; ἴῃ 
Το. 46,9 ΘΥΛΡΌΝ, 726 2οῤ. γζαναρ», 6. ἀπ ΟΟΕΝ. (ἢ ΗαυρΡΊ) οαπρα Ἢ ιο 300. --- 

42Ὁ ΔῚΡ 5ἰιοιι ἃ ὑγο δ ἷγ ἴα. θοϊηϊο ΜΡ. --- ον 31 15 (ἀπ τπϊζηοννη πλη10) (ἰτς 
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Ἑσοπηδοίοη βιιβθεϑβίβ 5)2 [᾿ποοτγεςὶ σεγηίο ῥύσια ἴον 5; οἱ 76γ. 33,8 5]; ὦ ἢαὰ5 
Λίβυες, ν»] οἷν πᾶν ὉὈς ἔογ 21 ποτα οὐ ίογ ρτεσεάϊηρ )5; 6 ΠιᾶῪ σϑδὰ 5, ἀπά- 
οὔαηρε ἫΝ τὸ 3}) (50 3). --- Αἴτογ [ογ΄ 2ς,20 (1π ψαϊσ ΘΠ (ΟἷἸονν5 οὐ 5}») τῆς 
ΠΠ1η16 ΠΡ Ί 0]. 41 ΠΛΣΠ ΥῊΣ 22} τὰν Ὁ. τολαὰ ΠῚ (Ζς, 16), νυῖεϊ ΟΟΚΝ., ΘΙΕΟΕΚ.; 
π6 ΥῈΝ "3 ΠΥ 6 ρἷοδ5. 5 
Λε ἰπς εηὰ οὗ ἴς νεῖβε ὦ [5 ἐν αὐτῇ, --Ξ Ω͂Ξ, 15 ΑἹ (απά 6) ἰῃ ν. 6, ἃ παίυγαὶ 
ἸΠ5ΟΓ ΙΟΏ ΟΥ ΟΠ 55: 0. 

(0) 441 τὴπ" ἸοΝ π9,, ὦ, Ιοοῖκβ |Κα ἃ βουίθε᾽ 5 (ογπηυΐα ἰπβεγίε τὸ πιᾶτκ (πῃ Ὀαρίππίης 
οὔ ἃ ρδιαρτγαρᾷ; γεῖ οὶ ἴΠ6 δαυδῃν ἀϊδηου! ν. το, ψίιοσε ὦ ᾿ὰ5 ἴδ ογηνῖα. ΟΟΕΝ. 
οἵ, τυ δ, δη ἰῃβεγῖς (ἰἰς 52 οἵ ὦ (ν. 5) αἱ θαρίπηΐην οἵἉ {8 νεζβα. Ιο 
ΑΝ, Κ. 

(0) 41 φῦ, 6, οιπιειο Ὦγ ΟΟΕΝ. --- Εοῦ ἴῃς (Ο]οννίηρ 41 ὈῚΨ2 ὦ πα5 σπεύδοντες -- 
ὈΝ οὐ ὈὟΝ; [Ππὸ ἰδίίοι ννα5. τοδὶ ὈΥ βοιὴς τοςοκ ςοὐά, (εσσιμ), πὰ 15 δάοριςὰ 
ὉγΥ ΟΟΝΝΙ.. “Ὁ πιίρις θὲ οπιτεὰ 45 ἀουδὶει οἵ {ῤπὸΟλ ργεςεάϊηρς ννογαὶ, ὈΝΟΜθΌ, 
πη (Π6 τελαΐϊην τυ νιεδεδρονς (ΝΜ ὈΝ5Μ50) 5. βἰπηρὶς δηὰ βαιβίαςίογυ ( 16 
15. 18,2, ὈΔΡ '""Ὁ). Οπ {πὰ οἰἴοῦ ᾿ιδηὰ, (ἰς ἰοχιὶ οἵ 4 ἰ5Ξ μοοά (πιεϑϑδθῆρεῖβ βοηΐ 
"γ [ΗΝΗ, δηά 53] "}ρ5, 845 ἴῃ [5. 18,2), ἀπὰᾶ ίγοηι ἱϊξ εἶμι οὐ ὦ πᾶν ᾽5ε ἐοτίνος ννἱ}}ν- 
ουὔἱ ἀϊπσυ!ν; 41 πιᾶγ 6 τοιαϊποὰ 845 ἴπὸ Παγάσυ. 

Ἅ ΠΌΣ,, Ό, Ξγπίδοι σα! !ν ποῖ δασυ, ὕυυἱὲ ἰϊ5 αὔϑεπος 15 πιογα δϑϑὶϊγ δοςσουπιοα ίοτ 

{ΠἸπλΠ 115 ργόβδοηςεα, της ς“ος [Τυἀ. 8,11. 20 
ΕΠΛῊΝ ὨΣ9Ὸ Ὁ}; τολὰ "Ὁ Ὧ)5, νἱῖῃ ὦ δηὰ 1κῃκ δηὰ ΟἸΝβθυᾷο. 

(1) 31 Ἰᾶκ,., δι, μοτθαρ5 (ΔΘ οὐδ ΟΥ̓ 5: πη δυ ν ἰοῸ ρτεσθ ηρ ννογσὰ. Θ᾽ ντοηρὶν 
σοπποςίβ ἸΌΡῈ ΚῊΠ ψ{Ππ ρτοσδάϊηρ ἪΝ 

(12) 31 Ὁ ὴ Ὑ3 ΥῈᾺΑΠ ΠΝ ῬἘἼ39),, Θ, ἃ οἰδυβς ρδγα]οὶ τὸ (Πς (οἱ οννΐηρ; ν]ιεῖποῦ Ἰηϑ86τ- 
Ὀσοῃ οἵ ομηϊϑϑίοη 15 ἀουδϊι{ι. 2Κ 

(13) 31 δ Ἐπ μστι, ὅν, ἰο Ὀ6 οττεὰ; ἘΣεκίε] μᾶ5 ἴῃ πιϊηὰ τπγουρίιουϊ εἰς οἰναρίεν 
{|ὸ ρο]είςα] τεϊδιίοηβ ΟὨΪΥ. 
Π Οὐκ; ὦ μεγιστᾶνας; τεδά Ὁ Κ. 
Δ ΥηΝΌ; γτολὰ 8. ὦ καὶ ἄρχοντας Μέμφεως ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ οὐκ ἔσονται 

ἔτι, οὐ ἰπρ τἶἰ6 τγαϑὲ οἵ (Ἰτὰ νοῦβο, ἔγοπῃ νἱιῖς (Μέμφεως ἰγεΐηρ σοτγαυρὶ τερει- 30 
εἰ.) ν΄ παν ὈΣΣΌ ΥΜΌ ὈΜΣ); είινοςοι {Π||5 πὰ 41 αἸνογὸ 15. Π|||ς μγουπεὶ οὗ 
αἰιοῖςς. 

(4) 43ἴ ογννν πκ; ὅ τῆν Φαθωρῆς, ἀπ (ΟΕΝΙ:,, ΒΒ γΝ. 
(15) 41 κ2; τοδὰ ἢ), νυν Φ, ΜΣ Ὀείῃρ πιεπιϊοπεὰ ἰῃ ἴῃς ρτοσοάϊης νεῖβο. ΟἸΧΤΖ ΜῈ 

ἸΌΝ, 1οτ. 46,2ς; τί Ναῖϊι. 3,8. 325 
(16) 31 γὉ, ὅ Συήνη; τεδὰ γ)0 οΥἦ “20, ννιϊοῖ ἴῃς σοοργαρ σαὶ γα] αιοῃβ ἔανοτ. 

4 ὈΌ)" ἽΣ 5). ἘΝ, ανό Λοῤἧ σηα ἥσνε αὐνεγεαγίες (ΑΝ, εἰτέγεςδοο) ἐμ “6 ἐἶα- 
ἡώμο, ἀου! ε} πῃ ἰγα ποία αηα βοησο. 6 καὶ διαχυθήσεται ὕδατα --ι Ὁ 11.102}, 

(Ἀνογοα ὑγ ΘΜΕΝΌ, υἱϊ ποῖ παίυγα!. ὙΠ σοπηδοίϊοη 5ιρραϑίβ (πες σἰογηηρ οἵ ἃ 
εἰϊγ, αηὰ (ΟἘΝ.᾽5 ἐπι διίίοη σοπιηδηαᾶϑ ἰἰ5εἰ{: ΠΠΌΠ ἸΣΡ2)1] “)ς τυσ]ές (5Π)4}} 06) 40 
ὀγοζει ἐφγονοῖ,. πυ55, “6΄η9 αιέγηι (5011 ςη) ἐμγολδγοσδε (νετάση). ΘΙΚΟΕΕ. 

ΟΠ 5. 
(17) 881 ποοϑὴ ΘΔ πλΠὶ αν ἐλεν (1 οἰ[}.5) σα ρο ἑπιίο εαῤίένεν, ὦ αἱ γυναῖκες, ἴῃ 

ςσονγαϑὲ ΜΠ ὑτοςοάϊηρ ΠΣ; υυϊ {π᾿ τηςαπίηρ 15 ρίνεη ἴῃ ν. 18, "ῬΠ "Ά ΤΠ], ἴῃ 
υοῖι "Ὁ τοίοιϑ ἴοὸ οἰ65. 45 

(18) 3] ΠΟ γοζες; Ὀδιοῦ βίην. ΠΒΌ “εὐῤίνγε. 
(1) Αι ἡψατῦ, Φ6, Ρευθαρβ τερειτίοπ ἔγουυ ργαςσεάϊπν ΠΟῚΠ δ, οὐ 5|058 οὐ Ὀ199 

ΔΆΠ; γεῖ τἢ5 1α5ῖ 5 στερει του οἵ ἤγϑιὶ Πὥ32Π, δπὰ δὴ δα ϊοηδὶ γερεϊοη ἀοε65 

ποὶ 56εῖὴ οιυἱ οὗ ρίαςς ἴῃ {Π||5 Ἔχοϊϊ δα υἰογαποα. 

(52) ἢ "κ; τοδὶ ὃν. 50 
Α1 1. ΠΉΨΠ ΠΚῚ ΠΡῚΠῚ ΠΝ. ΓΊεβα ψογβ ἅγε ἃ βογίθα! ἰηβεγίοη ἱπίθ πᾶς ἴο ᾿νατ- 
γηοηΐχε (ἢ σἰηρ. »ὴῆ. οὗ ν. 21 ψ ἢ τς ρἷιτ. ΠΡ οἵ ν. 22; ἰξ 15 Ἔχρ᾽ αἰπεεῖ ταὶ ποῖ 

Οὐ ἀχὸ αἰγονγ γαῖ ἅστὴν (ν. 21) ΠΣ αἰπὸ {τὰ δουιηεἶ οἠς ἰφ ἴο [κὰ γοκοη. 116 
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ΔῚ 

(23) 

(24) 

(25) 

9) 

(4) 

(5) 

(0) 
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αὔϊγιναιοη οὗ ν. 21 15, ἰιοννανοῦ, ᾿οπ σα! νυν {πὰς οὗ νν. 22.26; {Π|ῶ ἵννὸ γα γα- 
δτΆρὮ8, ἱπάεροηάεοπιὶ ρῥγοαϊοτοηβ, ἀδοίαγα {πὸ τυ οὗ Εργρι. Τῆι νοῦ ἴῃ ν. 21, 
ΩΡ, ἰ5 τὸ )ὲ [ΚΟ ἃ5 βΌΠΟΓΩΙ ἀϑϑογίίοη, Ἀηα ἃ58 Ἔχργαϑϑίηρ [116 σαηῖο ἔλοϊ ἃ5 
{πὸ ἔπτγα ᾿ἼΣ5Υ 'ῃ ν.22ὥ. 629 ἈΘ δᾶνε ἴνο δὐ]εδοιίνε5, ἴἰΠ6 βεσοηᾶ Ὀείηρ νϑτιουϑ- 
Ιγ τεπάεγεά, πο τοηάογηρ ὄχοορὶ παῖ οὗ ὅλον (συντριβομένους) τερτεϑεηιΐηρ 41; ς 

3. οτηϊίβ ἴῇς ϑεςοπά. 
Ν. 23 οἵ 411 ἰ5 οὔτε ὈΥ ΓΟΟΕΝ. 45 Ὀθεΐηρ ἰἀεηιοαῖὶ ἢ 263, δηά ἰιεγα ἱπιοσγιρῖ- 
ἰηρ τὸ ραγδ!! οἰ θη οὗ νν. 22 αηὰ 24. 1 ἀρροδῖβ, ἰιοννονοῦ, ἰ0 ΟΟΟΙΡΥ {1Ππ|Δ 5α}}6 
ρῬοϑιου ἱπ ἴπ 6 βυρβεσιίοη 22-24 ἃ5 26 ἴῃ {Π|᾿Ὶ 51:1 5ο ΠΟ 2ς. 26. [{ ἰ5 ἰοιιη( ἴῃ 4]} 
6 ΜΝ ογβίοπβ. ῖο 
41 γὺ Ὁ5Π ΠΊΡΕΣ) ΡΒ) ΠΡ ΠΡ ΠΝ .; ὅ καὶ ἐπάξει αὐτὴν ἐπ᾽ Αἴγυπτον 
καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς. ν ε 566" 

ἴο ἢανο ἴχθῖο ποῖ ἔννο τοςσοηϑίοηϑβ οἵ οης οτρίηκὶ ἰοχῖ, ἔνι τὸ ἰσχία, θ00Π| οὐ νυἱιίοδι 

ᾶνα οἰαὶπηβ ἰοὸ δοσαρίδηςο: Φ 85 {Π| 5ϊἰδηαιηρ οχργοβϑϑίοη, 2} 15 πηογο Ὀἱοίιγα5- 
46. Ῥοβϑιγ, μοννονογ, 421 ἀπὰ ὦ γίνε δδοῖἢ ἃ ρασγὶ οἱ ἃ ἰἸοῆγψεγ ογριπαὶ. Ι͂ τὸς ὃς 
βαγὰ ἴὸο ἴῃε ἐπάξει αὐτήν ἰἱ 15 ἴο Ὀ6 οὐϑοτνεα (παι τἴπς ἀχργαοββίοη (ΠῚ, οὗ δὶ 
ψἢ 5 ἽΠ) οσσυγβ ἰῃ ἘΖΟΚΙΟΙ οηἷγ οὗ ΉΝΗ, ἀπ ννὲ 5ῃοιυ)]ά, {πεγοίογε, ἰἢ ΔΩ οᾶ56 

Ἔχρεςοῖ {ΠπῸ 1. Ρ6γβ. Πογα. 
81 ὃκπ; τοδλὰ ὃν. 

20 
41.-ἰ ει, δὴ οἱὰ ρΐοβϑ, ἰουπὰ ἴη δ᾽; πιδὰα ὈΥ ἃ βοῦθεα ννῆο 8δανν ἤδγα δὴ δ] ϑο 
ἴο Αβϑογτῖα. [. Ὦ. ΜΙΌΗ., Ενν., ΘΜΙΝΌ, ΟἸἾΚΙ.ΤΙ τελὰ ἭΨΒΗ ἀπά τς ᾿ἴ ἃ5 ἰὴ 

ςοηπίγυςι τοϊδίου νυ (ΟΠ ονντηρ γδ; ᾿γαϊ {Π||5 18. σγηζδοι δι αγὰ, ἐν 55 5ι- 
ϑεϑῖ5 ἬἽΦΗΝΗ, ἢ ΤῊΝ 45 ρίοββ; ΟΟΕΝ. σεδὰ 5 ὍΜΝΏ, απ σἤδηροβ τ ἴο Ὑπ|ξ, Ιλὺϊζ 
ἃ5 Κὁ γοηήοσϑ ΓΝ ἴῃ 27, 5 ὮΥ κυπάρισσος, ἀπά ἢδ9 {ΠπῸ 5δαπλῈ ννοσγά ἴογα, ᾿ξ 5 δ οσ 2 ς 
ἴο οὐ ἜΝ. [ἰ 15 οπλ τοὶ ὮὉΥ ΘΙΚΟΕΕ. ΟὐΓἹἍ ποῖα οῃ 27,6. 
ἈΪ ὑγο 9π),, ὅ, «πε α τἀαάν “ογεσί, δὰ ἱπυρσόθδ0]ε ἀεβοηριίοη οἵ ἃ ίγεα; ἴδε 
νεχβίουβ, Ἔεχοερὶ ὦ, ἰαἶκα 1 ἔτ ΟΙν 45 ΞΞ τυ ἑλέοξ γοήΐαρσε. ΟἈΆᾺΤΖ οἰαηραϑ 1 ἰο 5, 

Ὀυῖ τ|5 4150 ρίνεβ δὴ ᾿πργορθαῦϊα σοιῃραγίθδοη. ὙΠ6 οοηϊοχὶ ϑιιρραϑία 46). -Ἐ 
Ὡοιη. Τῆιε ἐχργαϑϑίοη Ἄρρεδῖβ ἴο Ὀ6 ἃ ρίοβϑβ. [(ἱ ΔΝΈΠΙΗ. οα ψ 72,16. 10 
Δ ηὐπ, ὁ ἤγαγε; τελὰ ΠΟΔΌΣ, σαυδαιίνα, ἃ5 ἴῃ ραγα οὶ 41 ππῦν. 
41 ΠΡ; τοι αὶ ἸΨΌ, ἴο ἀρτοὸ νι [Πὸ σοπίοχι, το τοίστεησς ἰγοϊῃμ ἴο ΥἽΜ. 
ἽΪ ΠΊΘΠ ἫΡ Ὁ5. ὙΠιῈ ἫΡ ἴ5 ἴο 1)ὲ οὐ το ἃ5 ἱπαρρτγορτίαιϊς; {πὸ σλπα]5 σατγυ ναοῦ 
ἴο {ἰτὸ 5οἷ]}, ποῖ ἴ0 {Π|ὸ ΟἰΤιοσ ἰγο 5, νυ] οἶν εἰ ποῖ ᾿ογὰ οοπῖο ἰθο σομδοὐτπ θη. 
Τιις νογὰ νὴβ ἱπιγοψισς ἃ Ὅτ [6 ΟΧργοϑϑίοη ἰπ τἰς ποχὶ νοῖῦβο. [|ἴ δ6οιβ 36 
Πεῖον αἶδο ἴο νυγῖῖς ἸΠῚ  ἰπϑίεδά οὗ ΠῚ ΣΤ, ἴῃ νοὶ (ἢ 6 τι εἶα ρτγο  ὈΪΥ σοπιο5 
ἔγοῃι "“ΨΠ ἴῃ ν. 5; ἴῃς βιιπῆχ 15 πεεαςὰ ἰιεσα 45 Ἰἢ ἸΞΌΌ. 
Εοὸῦ ΠῚ} νυῖϊς ΠΠ2Σ); ἴῃ 6. Ατδιηδιζίῃρ ἔοστῃ ἴῃ Ναὶ ἱ5 ρυό θα Ἷν ἄπ6 ἴο ἃ 5ογὶϊ)6. 
211 ὙΠΟ ΠΝ), ὅ, ρευαρ5 5. γα] ἀουθ]εῖ. 
Ν. ς 5δῃοιϊὰ οηὰ νν τι ὈΝΒῚ; 56. ποχὶ ποῖα. 40 
41-Ἐ ΡΠΒΡΌΣ. Τῆς ργοςς πη ρ ἡνογὰ, μοίϊπίοι ἴῃ 41 Ἱπῦϑϑ, τοὐώε ἡ δήθ ἐδώ ((νς 
Ὀτγδης 65) Μογέδ, ἰ5 στο ἰογοθα ἀπά πηπαίυγαὶ, [πουρ]ν (Π6 νετῦ 15 ΡΓΟΡΟΥΪΥ ογ- 
Ρἰογεὰ ἴῃ 17,6. ΤΠε ἱνο ἰδτπηβ, 1,95. δῃὰ '"Ὅ3 (οηἱγ οπς οὗ νοὶ] 5 σίνοη ἴῃ ὦ) 
ἌΡΡΟΔΓ ἴο Ὀς ρΡΑγδ] 6], ομα δὴ Ὄχρ δηδιίίοη οὗ {πΠῸὶ οἴμβοσ. ΗΖ. (ἀπὰ 50 ἀρρᾶϑτγ- 
Θηςγ ΕΝυ55) οπιὶῖα ἸπΠο 2; υϊ ΟΟΕΝ. ρεΓΠΘΉΠΥ οὔϑεῦναοα ἴπᾶὶ τ ΘΟΙΠΠΊΟΏΘΓ 46 

ννογά (Πότε "Ὧ2) ἰ5 ποτα κεὶγ το Ὀ6 (μὰ ρίοβϑ, δπὰ 1ἱ βεαπὶβ Ὀείϊϊοσ, νὴ ἢ Ὠΐπὶ, τὸ 

οὐ '"Ὅ2, δηὰ ροϊπὶ ΠΟ, τα κίηρ Πῦ ἃ5 ἰπ (δηῖ. 4,13 (οἱ 15. τ6,8). 
4 ὈΝῚ 5202; ὦ πᾶν πλῆθος ἐθνῶν; 3. ἐρεήμς ψεμδίο ῥέμγώπαγιώι, ΤΊΣ 56} 
ςοπιγαάίοίοτγ σοπιἱπαιίοη οἵ 59 δηα ὨΝΔῪ (Ξ νιαην, ποῖ σγοαί, ἃ5 ἴῃ ᾿ἐ Νὴ) ἰ5 ἰοιιπὰ 
ΟὨΪΥ ᾿νοτα ὡπὰ ἴῃ ψ 89,51, δης ἴῃ {1Ἰὸ Ἰαϊῖον ράδϑαμο {πὸ τοχῇ 15 σούγιρῖ (56. ποῖ65. 50 
οἵ ΟἬΚΝΥΝΕ δηὰ Δ ῈΠ1.η.). Ἀοαά, ν ἢ 3 ἀπ ΘΚΑΊΖ, κι “λ ὃπρ (οὐ τς ρ]οϑ5 ἴῃ 32,3, 
αηα [5.17,12), ποινὶπιαπάϊηρ το συμοϑιίοη οὐ 3 ἐγοιὴ (Ππ σοηῖϊοχί, Ιἐπ055 

ομῖῖς 55. 
Ἐσείς. 12 



0ο θοῦ, ἐκεβίε 496,»8:»-- 31,7-32,2 

41 (7) ΔἸ ὃκ ἰ5 ᾿νοιίεσ τυγΣτἴση Ρ,, υυ]υῖοεῖν ἰδ {τὰ νογά ον ὀσελίρ, ΩΓ 17,ς.8; ἃ 5ἰυαγ σοῦ ὁ 

τος ἴου 5ἰνου α γὑγο λα ν )ὲ πνας ἴῃ 15.11.6; [6Γ( 41,12, αὐ, 
(8) 41 ὉΠ ἽΒ9, σΟΡγ 5 5 οὐγοῦ (οσ ΠΔΝΡ5, 85 ἰῇ ν. ς. 

(0) 241 -ΥῊῸΣ πον, ὅ, Ἰπβογιίοη οἵ ἃ βογῖῦε ἴο ἱηίγοάυςε γεΐεγεπεος ἴὸ ἀἰνίηα ἈΡΌΠΟΥ, 

(ιο) 

(11) 

(12) 

(13) 
(14) 

(15) 
(10) 

(17) 

(18) 

32 () 

ἱπαρρτορτγίαϊα ἰῃ {15 ρυγεῖὶν ἀσϑογρᾶνα ρῥίαςα. ς 
Ἀ1 λΝ,., δ. --- ΑΔ ΠΠᾺΣ; τυγῖϊα 3. ρ6γβ. 5122, ἴο δοοογά νἱτἢ τς σοηίοχε. 
4 Ὧ30 Ὀγ); ὅ καὶ εἶδον; ΟΟΕΝ. δ΄". 15: (6 ποῖος Ἔχργαβϑίοη 1223 "9. “ πιυβὶ 
θὲ οπιϊιιοὰ ἃ5 ρίοθ5; [8 ᾿9 πιᾶῖβ ἴῃς νν6}}-πιαἰπιδίηθα Δ]! Ὁ ΖΌΓΥ. 
Αϊ-ΠΘΣ ΨΨῚΣ 15 πῦν" Ὁ», ἴθ ν]ς ἢ ποίίπαῦ "ΣῪ ὩΟΥ "2 5 ἀρρτορτγίαϊε ἴοσ ἃ 
ἴτεε; [δουρὶ ἰουπά ἴῃ ἴπΠ6 Ψεγβϑίοηβ (εχοαρὶ Θὅ), ᾿ξ πλυβὲ Ὀς τεραγάεα 85 ἃ μἷοβ5 
(κε τπ6 ρασγαρῆγαβε οἱ 4) ροϊπίίϊπρ το τς Κίην οἵ Εργρι. ὅ καὶ ἐποίησε τὴν 
ἀπώλειαν αὐτοῦ, ἴε Ηε. οἵ ψϊοἢ ἰ5 πποογίδϊπ (ΟἹΪΥ "2 5. οπνἰε ἃ). ΟΟΕΝ. 
ἘΣ ὃν Ὁ»ὺὴ 16 τυορἱ μὐ πραΐμσί ἐξ το απ α΄. ΘΙ, οπι5. 
ἡ ὄχ; τολὰ ὃν. --- Τ᾿ ὈΠΝΚΊΒ, σομγίδι 5 ογγοῦ ἴογ ΓΚ, 5 ἴῃ ν. 8. 
ΑΙ ΧΟ γ1). Εογ τὰ νοῦῦ ΗΖ. ψγο5 Υ17Ὶ, ΟΟΚΝ. γπη, ΟΒΑΤΖ ΥΤΊΡῚ, ὑυυῖ ἃ 
εἶδε οἵ ἰοχῖ 86 615 ᾿ια ΓΟ ΪΥ ποσοϑϑδγυ. 
51 -Ἐ Ἰπϑϑὴ) (φεσοῃὰ ὀσουτσθηςο), δη οἱ ρἴοββ, ουπά ἴῃ ὦ, υἱὲ δὴ ἱπαρρτοργίαίβ 
τοτηδεῖς δᾶ δὴ ἰπιογσγυριίοη οὐ {Π6 5βεηβα, ἄυε ἴο ἴῃς β8δπιὲ [δα ηρ παῖ ργοπιριοὰ 
(Π6 Ἰηβεγίίοη ἰπ ν. 11, οὐ ταροιϊ του οὗ βϑαῖης ννογσγὰ αὔονο. ΚΟ καὶ ἠδάφισαν αὐτόν; 

ΟΝ Ν. ἸΡῪῚ) σ»νεἰ τυσγὸ εὐ 71. εεΐ, 20 
ἈΪ δκ, ἰὼν ὃν. - - ΑἹ ΠΝ, συγ 8 5 οὐγοῦ (οσ ἩΠΔΜΌ, τς ἰῃ νν. 8.12. 
41-.-Ὁ ὈΠ322 ὈΠῸΝ ΥἹΌΡ. δ). Πιοβοα νοτάς ((ὐυπᾶ ἴῃ ὦ) ἀρροᾶγ ἰο ὃς ἃ γοβ8, [ῸΓ- 
μὴρ5 αἴογ τοῦ; ἰῃς βεηίδηςθ ὑδοοπιθβ βυτηπιοιτιοδὶ ὈΥ̓ τΠποὶγ οπιϊβδίοη. ΟΟΕΝ. 
(νἱἴἢ 3) οὐῖῖα ὉΠ ἀπὰ (ν ἢ} Φ) τἰϊς (ΟἸ]οννίηρ 35, απεὶ ἴῃς 4150 μιαἰπϑ ϑυτηπΊεῖγΥ. 
1λυξ ἴῃ νν. 3.ζ.10 ΟἿΪΥ ἔννο Ροϊπῖβ ἀγα ρίνεῃ ἰῃ τς ἀεϑοτὶριίίοη οὗ ( ἴτας, αὶ 2ς 
ἰι 5 ευαύζε ἐη: σία», πὰ παι 115 Τοῦ ἐς ἐπ ἐδε εἰομάς; Ἔνϑι νι ἴδῃ {πε βυϑρί οἴου 5 

'δπ 15 οὐδε, ΥἹῸΡ 51}}} 5β 6 π5. ουἱ οἵ ρΙαςα. 
ΑΔ 25, ὅ, ἰπιογγιρινο ΘΧρίηαίουυ ρ]ο58. --- Α͂Ϊ ΠΧ; Ροϊηὶ 45 1 υδἱ, ΠΡΡΧ. 

Ἦϊ ὌΠ; ΟΝ ΧΊ 2 ἸΏΠ2Ν, 
“Ὁ ΛΉΠΕ, δ; {Π6 τοίδγθηςβ 15 ἰο ἴῃς γναὶ σαγίἷγ Κίηρ οι, 85 ἴῃ ν. 9. 30 
Ἀΐ λον, 6, ν]ἱιεἷϊ γτελὰ ἡ Ιείογε ὝΠ5᾽; {Π6 μ] 5 οἵἉ 4] πιὰ 6 ψ1055. 
ἈΐΠΝ 5 Ὀειίογ τοαὰ τν; ὅ ἐν. 
31 Ῥ}} Ποῖα μψίναοϑ πο 5 ϑίδοιοευ 5686, ΠΏ ΘΙΠΟΓ ἃ5 σγυη, νερά (ΘΜΕΝΌ, Κπῦ55), 

ΟΥ̓ “ἐεήΐ «- ρΐογτυοοί ((ΟΈΆΝ.) οἵ αὐενγσγοτοίά (ΟἈπιι.). Ἰλεαὰ γ᾽» (560 αἶβο 

ΟΝΑΊΖ), 85 πῃ 30,8;32,21. ὈΛΥΙΏΒΟΝ, 477)} τι ἀεύῤεγς-. 35 
ἼἼ7ιε (οἹἹοννηρν 129) οἱ 41 15 "ειῖογ νυυτθπη ἡ», ἢ Ο οἱ κατοικοῦντες. 

ἢ ὈῚ) 102; ὅ ἐν μέσῳ τῆς ζωῆς αὐτῶν ἀπώλοντο -- ΣΙΝ ΠῚ ἼΠ3. Τίνα Ππ ΓῚ 

ἴιογα πρτόραῦ]ο; τς νοΓὉ 15 ἀρρτορτίαϊς, δηὰ τνα τπῆλγ ἰηβεῖῖ ΥἼΔΝΝ, Ἴ]1ὸ ργοςσοά- 

ἴῃ ΥΤῸ 15 ἴο Ὀ6 ροϊηϊεα 85 ἱπιρί. ' 
Ιηϑιελὰ οἵ δ᾽ Ὅ Ὁ ΟΟΒΝ. ντῖο5 ΠῚ) ΤᾺ ἀσῖν κε ἑδομ ῥεγίελε }) Δ 15 31}- 40 

Ροτίοά ὈΥ 31,2, ἀπά ὉΥ Ὁ ἢεῖο; γεῖ οὔς Ἴχρεοῖβ ἃ τεῆεχίνα (ὉΥΠη, ἃ5 ἰπ ὦ 
41,2. 
ΑἸ ΠΟ, δ, υπίοιε! ἢ ρῚ 16, Ῥγο Δ ΌΙΥ σοργίϑι 5 τερει ἤοη ίτοπι (οἰ ον ηρ ἬΔ53, 

ΟΥ ΡοΙ]Πλ}5 (οΥ ΠΡΝ. 
ἢ ΥἿΡ ἪΡ. ΣΙ, Ἤ293,͵, Φ, ρογπαρβ οὐ οα ἴῃ δ᾽ ὈῪ Λο"παοίείεμέοπ, του ρὶν 45 

ῬΟ 351} ἃ πἴοϑ5 οἵ ἴς ἢ εῦτον βοσῖῦς. ΟΕ ΑΖ Ομ ἸῚΡ ἪΡ ΠῚ ἃ5 ἀππιοργδιν. 

1 ΠΥ πὶ; ὦ κατάβηθι καὶ καταβιβάσθητι. 1}16 ΤῊ, τοι ὮγΥ δ, τῖᾶν Ὁς {τὸ σοῦγος 

οἵ ἢ "55; 566 32,10. 

Αϊ κὴπ; ὅ οὕτως. -- 41 ΚΑ {0 ΠΌΤ; Οὐγὰ 2105. 

ν- οΟ 

βωδε 5 

50 

Αἱ πον να; τολὰ πὴῶν Ὦ»5, νἱἢ 8, ψ  οῖν δοςοτά5 τι (6 ογάοσ οἱ 30,20 

αηά 321,1. 
(0) Δ ΠῚ) ὈΝ) ὙῈ9 Ὁ λον» οὔ ί)ε ναξοπς, ἐδον αγί μπερηο λυ 55, ΟΚΈΙ,,, ΘΙΜΟΡΕ.) 
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9) 

"-»’ ( 

(5) 

(6) 

(9) 

(1ο.11) 

(13) 

(14) 
(15) 

32,3.-,15 -ηθΘοΣ δ κεβίε ἐθ6)»»8:».- οι 

ἶΘ σοπιΓΥ ἴοὸ {ἰὰὸ ορομΐπι ἡνογιῖβ οὗ (ἶἰἰὸ φήμαδς ἴῃ 31,:.18, ἰὴ εἶοοκ ποῖ εἶο 
᾿υδιῖςα ἴο {Ππ|ὲ σοπίγαβὶ βιιρρεβιοὰ ὈΥ ἐο]ονὶην 29 ΠΗΜῚ. [ἰ 15 1655 ἀἰς τὸ 
ἰακα τπ6 ψογάβ 85 Ὄβχργαβϑϑὶῃρβ ἃ σοιηρασγίβοῃ (50 ἴἰπ Ν᾽ εγβίοῃϑ) δηὰ γεδὰ "Σ "9 ΚΜ 
ΠῚ; ὃ πα Πᾶνα (Δ]Π!ΠΙ6ὴ οὐἱ ὈΥ̓ τεᾶβο οὗ ργεοεάϊημ ΙΝ, ἀπά 2 ανα "δεη ἰη- 
βοιίοα ἔγοιῃ ργϑοδαάϊηρ Ὁ: ὁἔοιε αγί ἐΐἔδε α πἴομ ἅς. διιί ἔδοι αγί ἃς. τῇδ ἢγϑθὶ ς 

οἴαιιϑε Ὀϑίηρ βαγοδϑβς; υ τπ6 σοπηδοιίοη κυρ ρεϑίβ ἃ γεῆςεχίνεα ίογι (ΗΠ ἢ}. ΔΝ21Π), 
(6 2 απ, ΟΑΞΥ πιστὴν ἴον π᾿ ΟΟᾺΝ. "ἢ ΤᾺ ἨΡ 25 6 δίοη οὐ ἦε παξέομις 
(Νεθυς παάηοζζαγ; οἰ 31,12) ἐς μῤον ἐλεε, σιν αγό Ἰἦσιε μάν’ 115. να] μ5 

16 παϊτηρ σγίθπι, θὰ (ἢ Δ] δῖοι ἴοὸ Ν. 5 ποῖ πδίιγαὶ ἤογα. αὐνδνκεὶ, ὁ ἐς, 
ἐλονε τοονα δε ἃ ον» τυλείῥ (ΝΣ "5); δὶ Δ “5 15 ποῖ ἃ })οΟ55}} 1: οχρυγοϑδίου. τ Τὸ 
ΤΗΟΤῚ γελᾶς ") ΠΌ ΠΡ 9 "Ἂ. 
Δ] πρὶ, ᾿ηττοδυσίηρ ἃ ςοπίγαβῖθεῖ σοιϊηρδιίβϑοη; ὅ, ποὶ 50 νν οἱ, αἰϊδεΐθ5 ΠΠΝ ἴὸ 

ργεςσδάϊην εἴδυβα, ἀπα ρΡυῖς ἴπΠ6 1 Ὀδίοτα ὮΝ)55. 
41 ΠΥ; τοδὰ, ψ ἢ Ἐνν., ἩΛΥΥΤΌΣ; 566 [οὐ 41,12. Ουνκκι, Ολαος 72 τεϊαϊηβ 

11, βεείῃρ πόσα δὴ δἰ υϑίοη ἴὸ [ἢ 5 ταγυ! 8} ἰγι60}} πο σόα. ἘῸΣ ἀπ οῦ ὑγοροβοὰ 

οπλοηἀδύοηϑβ οἵ ν. 2, Ξ5ε6 (ὍΚΝΠΠ. 
ἢ ΣΝ, 6. 
ΠῚ ὈΣῚ ὈΔΩΡ ὕΠΡ5, δὴ ἱπιεγργειίηρ μίοβϑ (566 ποῖθ οἡ 31,6). Φὥ, οὐιιτηρ ὉΠΡ3, 
δίκτυα λαὧν πολλῶν, ὑιι τἢ.]5 αἷ5ο ἱπίγοάιις 65 δ] 1 η πηδίζογ. 
Ἀϊ ΟΡ πι; τεαὰ, δες ὅ, Ὑπῦνπν; τὰ νοῦ νναβ πιδάς ρ]υγ. ἰπ 41 ἰὸ ἄγτεα ἢ 20 
Ὁ. 
Αἱ ἡ ον πισπ ἢ) ὃν, 66, ν]ιίοδ ἤογο, ΟΥ̓ σοργίπι᾽ 5. ὀστοῦ, ἱπίγοίνιοοθ Δ ΟΧΡΓΟΒ. 
δίοη οι ν. 6. τὸ υἱιγαβο οὗ 41 15 οἰπιος Ὁγ ΟὈΟΕΝ, ἃ5 ἀοςϑίγογίημ (ἰἰὸ τπιγιίμι; 

ἰϊ 5668, οννανογ, ἴο ᾽)γ8ὲ δῃ ἰϊον δα ρϑγα} 6} 151]. 
4 γλλπ 55 Πλπ, δὴ υὑποχαῃιρ]οα ογάογ οὔ ννογάβ. ὦ Ἰιλά 9 θοίογε ΠΠ αἰ5ο. [1 ἷξ “ς 
ϑοίίεγ ἴο ἰγαῆθροβα ΠΠ ἀπά 59; οἱ 34,28. 
4Π ΓΙᾺ λείρλί ἤδγε ρῖναθ ὯῸ 8εῆβα; Σ (ἀπά ρεγῆδρ5 3) ἹΠΩῚ ἐὰν ἐγ έξερηξεέ, 
ἐδγ εογύοο,; ΘΗ ἡγογνι; ὦ αἵματος (ρτοῦ αν ἃ μιι655);9 3 “).,6 ἡμα. Ἰλεδὰ 
ἽΜΙΔῚ, οὐ Ὀδιῖοσ δἰηρ. ἽΠΟ, οὶ αἴογάς ἃ σοοά ρδγω} αὶ ἰο Ὁ. ΟΕΛΑΥΖ, Ὑ ΠΊΌΥ». 
ΟΟΆΝ. τεὐεςῖβ ν. 5. ἃ5 περὶ βίπος τἰς γολϑί ἰ5 ἀδνοιγε ἰπ ἴῃ ργεσδάϊηρ νεῦβα; 30 
θυῖ συοἢ τῃοιογίσαϊ σιπιυϊαιΐοη ἰ5 ρογηλ 55: 016. 
41 - Ὀππ ὃ ἼΡἼ0. ΤΉ ἼΘῚ ἰ5 ρίοβϑ ὀχρίαπαίουυ οὔ (8 ὑπυϑυὰὶ ἼΠῸΣ τὰν σέ: 
σιν, απὰ “πὶ δπ, ματα οὐἱ οὗ ρῥίαςα, 15 σοργίϑι'5 ἰηβοσγιίοη ἔγοπι ργεσθάϊην νοῦβα. 
ἅτή, 3; ὅ αἰχμαλωσίαν σου, ψίιεπες ΟΟἸΝ. πὶ 5 Δι 13. Τὸ {ι1ν}5 ομγοηάμει- 
ἰοη, ἱπ ἰΐβε!  διἰγασῖνα, {παῖς ἀγα βϑογίοιιβ οἰ)δςιίίοηβ: ἴἴ 15 ποῖ σαρίνιγ θυϊ 3ς 
ἀεβιγασίίοι νυ 11 τ] οἷν [ῃ6 οἰ αρίεγ 15 ἀδαϊίηρ; ἴῃς εθεςοῖ 15 ἴο τογγγ ἰ(ῃς ροορ]ς5 
(Η17Ζ.); {πὶ ὀχργοβϑίοη ὀγέπ “ἦγ εαῤέήένες απορσ 216 παΐέογς 6 ἀπο χιη ]6( ἀπε 
ἱρσγόῦαῦϊα (Νυμι. 31,12 5 ἀἰΠογεη); πὰ ἰδ ράτα! !ο] ν. το 6.115 ἕο ἃ γοίογοῃηςς 
ἴο ἀοδιγιιοιίοη ἰἰόγο (ΛΥΙΌΒΟΝ ρογ ΠΥ σοι ραγο5 τόν 7 ὀγαμεδα μη» σισονγιῖ). 
1 15 γοιζον ἴὸ τοῖα πὶ ἼΣ9, ἀπὸ ἀπ τ ΜΠ, Εἰπὸν τὸ τἀ Κὰ 0 ἢ. (νὼ βοῆδο οὗ πργα. 20 

ἴῃ πὸνϑ (50 1{Π11}2., δ πυϑ5; 1 {Π|5 15 Παγ), οὐ ὦμο Ὁ ἀμαδὶ 4} ἰς Νν οῖ- 
βίοῃβ, ἰο ΥὯΠ ΟΥ ῬΟΩ͂Σ. [τ 5εεπὶ5 ὑεϊίοσ ἴοὸ τοδὰ “ἼΠΔ, νοοῖ ἴῃ ἴμ6 οἹά- 

Ηεῦταν βογὶριὶ ἰβ Ὡθαγγ ἰάἀδηιίςαὶ ἢ ἈΠ. ΘΙΕΟΕᾺ. ταϊδὶῃ5. 411, γταπάδγίηρ Ὁ 

γωζ95, τυγεοῖξ, 4 ἀουϊιίυϊ 56 56. 
2 ὃν; τοδὰ ὃ. 4ς 
21 ῬΡΙ»; ΟΚΑΤΖ 'ῬΡ.)5. -- 41 δ π,., 6. 
ΒΌΘΡΙΝ βπάϑ {Π|6 τηγιπι οὗ ν. 13 (διιγ, πὰ ΟΟᾺΝ., ἴο 56 οι Γα ΚΠ ΕΙΓΥ, ΟὨ 5 

ὈἽΝ ἀπε ΠΌΠΣ, δηά, ἴὸ ἀνοίά σερει το, οημεϑ ἴ{Ππὸ βοσοηκὶ ὨΠΟΡ τὸ ὈΦΡΒῚΜ, 5 

ἰῃ ν. 2. ἴι 5 «οι ει! ἐν] τ Ποσ υ] γι σα! ραγοσίίοη 5]νοι! ὦ 1γ6 ἐμπίσιοὶ οἱ ἴῃ 
δ:οἷν ἃ ἰποοιιγβα. ςο 

1 »λῦκ; ὁ ἡσυχάσει, - ΟΥΦΝ. -- 31 π,. Ὁ. 

2 ΣΙ; ὅ ὅταν διασπερῶ, ἀηὰ ΟΟἘΝ. ἌΥ3, νΠςἢ πα σοπηςοίβ ψν 1 ἴΠ6 εἰμ οη- 

ἀδιίοη ἢ οἵ ν. 9. 

5 
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42 (6) 841 ΜΔΊΡΙ; ὦ τεδάϑβ 2 ρεῖβ. 5ἰηρ. (γείδγγηρ το (6 Ῥγορ]ιεῖ), δπὰ ἰηβογίβ ἢ ϑείογε 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

[ΟἹ] ]ονν!ίη 5. ΤΊῆνα γοίσγοηςςα ἴοὸ ἴῃς 1] Γορἢοῖ 5661}}5 [655 ΠΚαὶγ τη (Πς ᾿πάδδηϊςα 
3 Ὁ65. Ὠἷυγ. ὅόοης [1πἷ). σοι ἰ. ανα 3 Ροἷυτ. ᾿πιροτγί. 
Τα πποηίἢ ἢὰ5 [4ἰΐοη οὐἱ ἴῃ 21, (ει 5 μίνεη ἰῃ δ; αἴἴοῦ ΤῺ ἱπϑοτὶ Ἰ Ν 2 (οἱ 
ν. 1). 
41 γι; ὅ ἰσχύν. ΟΟΕΝ. νυγῖϊ65 19 Πρ, οπ (ἢ γστοιπά ἴμαϊ ἴῃ Κίηρ ἰ5 ἴῃς ροῖ- 
50η πεἰάγοσϑος ἰὴ ἰἰς (ΟἸ] ονν πε, ἀαπεοτιριίοη; {πὸ Τγορίιεῖ, οννανοτ, ἄοα5 ποῖ ε5- 
ἀηρσυ θη θαεύνοδη Κίηρ απα ρθορία. 
41 ἨΠλ; τοδά, νυν ΗΙΎΖΙΟ, ΠΝ. ΟΒΆΑΤΖ, Ὁ") ΠῚ). ΠΉΨ. 
Ιῃ νν. 19-2ς 4Ϊ απὰ Κ᾽ ἀϊον Ὀοιϊῃ πῃ νοτγάϊηρ δηὰ ἰῃ ογάοσ, δηὰ ποῖον ΟΥδιβ ἃ 
δἰ οίοΥΥ ἰαχί, Ἐϑρες ιν ἰπ νν. 19-22 {πὶ απιοπάἀδιίοηβ οἵ 41 πλιϑὶ Ὀς6 ἰαγροὶν 
σοπη)σοσίαγαῖ; 566 11112.,. 1ὔνν., ΘΜΕΝΌΏ, ΟΟΗΝ., ΘΙΝΟΡΕ., αὐ ΤΝΕΎ ΠΟΙ, Ν,. το, 

ψ ΠῚ ἀ(ἰἰς ἤτνπι {τος νογσ οὗ ν. 20, ἰ5. υἱασοα "γ ὦ ἴῃ ν. 21, δἴίογ ὈΝ 133} (4 "τιοῖ 
υἱεῖς. αηρΡ ἰπ σγρο 5641), «πεῖ σοποι65 {ΠῸ ἀς(γ6 598 οὐἨ [Πππ Ἰναγγίοῦα ἴο (ἰἰἰς 
Κίημ;: ὦ οὐ 5 210, νος ἰ5 τς αὐ άγο585 ἴῃ 4, ἀπά 5 πεδγὶγ ἰάεηιϊὶςαὶ] νυ ῖιἢ 19. 205 
οἵ ἢ]. Φ 15 ϑἰβιθίοτν, Ὀυ1 [16 τερεττίοη οἱ 4] 15 ἴῃ Κεαρίην ψῖἢ τς 5ιγ}]ς οἵἉ τἢς 
βεςιίοη. [1οτ νν. 19. σοιῆρατε ἴῃς ἀσβοπρίίοη οὐ Ηδάδϑ ἰπ 4 ἰγαριηδηῖ οἵ εἰς 
1 γ]οπίαη Νιιτοὰ ἔρις (ες. ἩΑυΡΊ, Ρρ. 17.19); 56ς 232ε». “. 41τ}γ. κτ.4Ἅ1.8[; 

Λ. ἸΒΈΝΜΙΛΕ, 7 μῥαν. πγοα (1. οἸ σὶρ, 1801) ἢ. 43; σκο. ὅΜΙΤΗ, Ολαπμίσαν 

“εουμ οὐ Οαισεὶς οἷ, σλυύοις (ΠΤτοπάοση, 1880) 1». 237 ((Οὐτγιλῃ οὐ οι, Ρ.. 107) 
ἀπε ἐλ ΕμμΠ5ῖν Γγαηϑαιίοη οὗ  χοζέοδ, θ.. τὸς, 1.7. -- ΚΗ] 
Ηὶ -Ἔ ΤΣΡ) ΔῚΠ| ΒΝ, ὙΠἸις βεσοπά δηὰ εἰἱγὰ οἵ {ἰπ8ς8 ννοτβ, τναπιϊηρ ἰπ ὅ, ἅγε ἴο 
ὕε οπιἰςἀ 45 αἢογάϊηρ πὸ 86η56, δης τ οπιδϑίοη οἵ τ ἤγϑδιὶ ἢεὶρ8 ἴο ἰηῖγο- 
ἄυςς οτάοτ. Ν. 20 οἵ Ηϊ οἰαπάβ ἴπυ5 'η ὥ: ἐν μέσῳ μαχαίρας τραυματιῶν (τοδά 
τραυματιῶν μαχαίρας) πεσοῦνται μετ᾽ αὐτοῦ καὶ κοιμηθήσεται πᾶσα ἡ ἰσχὺς 

αὐτοῦ -α ΣΌΣ 9 5220 ἹΡΕ 3908) ἈΠ ὉΠ ἘΠΠ2. [π ἀσοογάλησα {1 εἰγ5. (16 υπίη- 
το] ΠΡ] Ὁ] 6 ἈΦ οἵ 41 πᾶν "ε οἰδηρδα ἰο 357. ΕΛιγίϊογ, ἴῃ ν. 2ο, ἴο ργαϑβογνα {ἰτὰ 
ίοσιι οὐ πιἰίγοβϑ, ΠΛῚΊΝ πιισὲ Ὁς σπληρος τὸ ΠΕΝ, απαὶ ΠΝΠ ἰο Ἰ))5Π. ψογβοβ 10. 

20 ἅγα {ἰὰ5 τοϊλιμοεἶ 5 δ γ655 οἵ τῆς ᾿ΤΟρ]ιαῖ, ἃ5 ἴῃ 31,18; 232,2. 

Τῆς αὔτυρὶ ἰγαηϑιιίοη οὗ 41 ΠῸΠῚ 2 μεῖβ. ἴο 3 ρεῖβ. πιάκαϑ ἃ αἰπιουϊγ, δηά ὦ 
5}}}}}ΠΑΥῪ 1015565 [ΓῸ1}} 3 ῬΟΓ5. ἴ0 2 μ65. 
ἈΝῊΡ πὶ ὑπὸ ΠΗ; δ ἐν βάθει βόθρου γίνου, τε "ΛΠ Ὑ2 3, ἃ5 ἰπ ν. 23. ΤΉς 

ἰοχὶβ αἵ ΠΟΙ ἀϊδοτγοηῖ, απὰ Ἰ»οῖ ἀγα ἰιαγὰ ; 2115 σοι! ἱηαίίοη οὗ Εσγρὶ τπὰ 115 
ἡεΐῥε᾽» ἴθ, Ἀοννενεγ, ἰπ δοσογάδησε ν ἢ ἘΖακκ 6} 5 ὑϑαρὸ (5866 10,8; 21,17). 
Τῆς νογὺβ ἰπ 21» πιιδὶ )6 τπδὲδ ἱϊπρογαῖίνοβ, απὰ ἀπ ἔοτιν πιδάῖα ραγα οὶ ἰὸ 
19". 2οἷ, [πεοιϑδὰ οὐ Ἰ59ὶ' ὙΤῚ} νυτϊα 1532} ΥΤῚ. 
[πβοτῖ ΠΣ Ὀοίοτε ὈΔῚΡΠ, ἀπὰὶ ἼΠΣ θείοτα "55Π. 
ΤΙ 5πιῃς οτάεγ οἰιουϊὰ 6 οὔϑεγνες, 45 αγ 5 μοϑ51:}} 6, ἰπ τὸ εἰαϑοτὶ ριίοης οἵ 
ἴπε νϑγίουβ παίίομβ. ἰπϑιοδά οἵ ὙΓΔΩΡ ὉΠΊΔ3Ό τεδὰ ΗΓ} ΠΊΣΔΌ, ἃ5 ἰπ 243 οἱ 
ἢϊ ἀπὰ ἴῃ 22 οἵ Κ. 
ἢ Ὀ5)Π; τεδὰ ὈΔὉ), Ὀυϊ (πΠ6Ὸ ψνογὰ 5 ϑυϑρίοίουβ, ουἰῆρ ἴῃ ὕνο ἃ ἈΠ ΠΥ δχ- 

Ρτεϑϑίοη, ἃπά οὐρῶϊ ροτίιαρ5 ἴο Ὅς οπιϊιτοά, 
ΑἹ ἘΣ ἼΤ.. ὈΝ 5 ὈΛΌΠ ὈΡ9 ΠῚ ΠΊΔ)Ὸ ἩΝΠΡ ΝΠ), σοργίϑι᾽5 γορειἴοπ οὐἱ οἵ ν. 22. 
Ἀϊ ΠῊΠ; τελὰ ὈΠΠΠ, ε5 1ἢ ν. 26. 
Π ὈΝΡΠ; τολὰ ΔΌΣ, 15 ἰῇ 22. 

(29) Οἱ ν.2ς ὦ 115 οπὶν ἴα ἴνοὸ 'νογἦ5 ποῦ {ἰἰὸ ἐπ: Ὁ ὉΠ Ἴ155. Τῆς νοῦβα ςοηϑίϑίς 
οἵ τορος οπ5 οὐἱ οὗ (Ἰὰς μγοσοαίηρν ἀσϑοτγιριίοη, ἀπ ονοη {Π|ὸ νγογδ (οιπά ἰη ΄ 
τὸ Ὀδίϊοτς οὐχ ἰοἀ, αἴζον {{π|ι ποτ οἵ ν. 30 (αἱ 6η4). 

(26) 4 πΛΥΣΡ ὙΠ 5Ό; τοδὰ ΣΠΙΠῚΣΡ ΠΊΔΔΌ, 45 ἰῃ ν. 22. 
ΑἹ ὑπο; τοαὰ δ5η, 45 (ῃγουρίουϊί τπς βοςιίοη. ΤΊια Ὁ ἰ5 σοργ ϑι' 5 τερειἴοη ἴγτοπὶ 
Ῥισςδάϊης ννογα. 

(27) δῖ νῦν κϑϑ; ὅ ἐκοιμήθησαν (πὰ 50 3). Τῆς ποραῖίνα ἰ5 ἰγείτογ τοιαϊησά νν1}} 
1117... ΜΝΝῸ), ΟΟΕΝ,., ΘΙΚΟΡ., ΘΚΊΝΝΝΙΗ (} 129. 21δ]|6), τὰ νοῦθς ἈΡράαγοηι}ν 
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42 οοηίτασιημ {ἰἰὸ γα] οἵ ΜοΒΠοο} ΤΡ α] ννἱἶν {Ππῶϊ οὐὨ {ΠἸ νναγγίοτς. οὗ ἰὸς οἰοιι 
ταις. Οἱ {ἰ686, 5 οὗ ἴῃς οἰ δγβ, τ ἰ5 βαϊὰ ταις [ΠΟΥ νγεγα ἃ ἴθίσοσ νῆα (ΠΟῪ 
ψοῖς αἷῖνα, Ὀυϊ ἴπς ἀἰγεπος 15 [πὶ [ἢ6 ρχδδογῖνε ἄτα Ὀυτοα ἴῃ τ δὶγ ἀγπιοσ. 
Δ ὈϑΡΟ; 6 ἀπ᾿ αἰῶνος. Ἐοαὰ ὈδΙ»Ὸ (Η112... 
Ιπβιοδὰ οἵ 50) ΟΟΕΝ. νΥἰῖεβ ὈῬῸ), δηὰ γαίετβ ἴοὸ ἀδη. 6,4 --- ἃ ροβϑίθ!α δαϊ ς 
πη ΟΟΞϑΆσΥ ἐπιεπάδιίίοη. Ου ὉΝ) οἰ ϑοηνλιῖν, ΖΑ 'οϑ, ΡΡ. 142 
ΒῸΥ 41 ὉΠ ΟΟΕΝ. νυῖϊοβ. ὉΠ} ἐἔεὶγ σλίοαί (ΘΙΈΕΘΚΕ. ρ]υτ.), σοπιρ!οιίηρ ἰἰς 
ὙὙΆΓΓΙοτ᾽ 5 οὐπι, ἀηα ροιίην τὰ οὗ {πὸ μέγ; απο ἸΔιίατ ἴδγν 5 Πα γΪγ ρ 55} 16, 

δαη ΟΟἿΝ..᾽5 οἰηδηητοη 15 Ἀρρτγορτίαίε; νεῖ θ]ιτ., τὸ σογγοορομα νυ Π ΠΝ. 
Π|.2Ζ. ὈΛΤῚ» (ἱ 37,0. 8). ιο 

(28) 2] ὈΝ33; τελά, ψ ἢ ΗἸΤΖ., ΟΟΕΝ., αἴοσ 3, ὈΓ13} (566 ν. 20). 
1 ὭΨΆ, , ΟΥΆ, ἰουπά ἴῃ ΟΑΜᾷ δηὰ (εμό αεέργέσοο) ἰῃ ΦΜΙΘΗ; ργοραθὶν σοτγαρὶ 
ἀουρίοι οἱὨ (ο]] ον ηρ ϑοῦη. ΟΚΑΤΖ ἼΡΗ, νὨ] ἢ ρῖναβ ἃ ροοὰ 86ηβθ6, δι τἰἰα 
νοῦ Ὁ ἀο65 ποῖ οσςσιγ οἰδενπεγα ἴῃ ἴπ 6 ραγαρτδρῆ. 

ΓΠΙ5 νοῖβο, ἢ 115. 2. Ρ6Γβ. βίην., σογγεϑροηάβ ἴο ν. 19, δῃ ἔογτηϑ ἃ παιϊιγαὶ 
οπηάϊην ἴὸ {Π6Ὸ ἀΐδοοιγθο. [ἢ τς ποχῖ ἴννο νοῦϑο5 [(ἢς δί}]ς οὐ πδέήγους ἰ5 αἰ γοηι 

(τοῦ ἴπαι οἵ νν. 22-27, Δηά νν. 31.32 ἰοσιὴ ἃ βεςοηά οπάϊπρ (3. ροΓ5. σἰη μι) 
ἴο ἴὴς6 ἀϊδοοιιθο. να πιιιδὶ οἰ Πασ τᾶ Κα ν. 28 85 δὴ ἱπιογροίδιίοῃ, οἵ γεραγὰ 
νν. 29-32 85 ἃ ρΑΓΑρΡΥΔΡΗ δἀἀδα ὈΥ (6 Ρτγορθοῖ ογ Ὁ. ἃ βεοῦῖθθ. ΟὐΓἠἨἠὁἍ ἸΚΒΤΗΟΙΕΤ 
δηὰ Επρ 5} Τγδηϑίδιίίοη οἵ Σ᾿ σοξέδί, Ὁ. τ66, 1. 8. 20 

(29) ὅ ἀρρβᾶϑῖβ ποῖ ἴο πᾶνε γεδλὰ πλ508, Ὀιι [15 ταχὶ ἴ5 παῦε ἴῃ ἀϊβογάογ; ἰξ οὐ ῖ5 ὈΥῚΝ 
(πῃ γιος οὗὨ υἱνοῖ βδίαη 5 ἐδόθησαν), «πὰ (0Υ ἼΝ ἀρραγοπ ιν κ᾽ αἰνοῦς ἰσ 
ΠῸ οἸ)νίοιι5 γοῦβοῃ ογ ᾿ηεπιϊοηΐπρ θοῖδ 19 πὰ Ὁ, [6 ἴννο ἰογς νοΐην, 5 γι: 
ΟἸγτλοι5 ἰῃ ἘΖεκΚίοὶ (ΗἸ7Ζ. τοίδτϑ ἴο " δηδ ὈΘΊΝ υϑεὰ οἵ Εάοιη ἴῃ δη. 26,31. 

40), Ὀπ 11 15 ποῖ οἸδαν εἰαςϊ Γ᾿ δἰιοι!α ἴγα ἀοϊειοά. ας 
(3ο) 31 ὈΛΉΔ)Ὸ ὈΓΡΉΠΕ; τεδλά, δἱϊγ ν. 27, ὉΠ) ΠΠᾺ. ὦ σὺν τῷ φόβιν αὐτῶν καὶ 

τῇ ἰσχύι αὐτῶν. --- ΠΑκ ΣῊ; ΟἸΝΘΠΌΒΚΟ "12. 
Α1-Οὐ5,, ὦ, πχεδηΐηρ]ε55 ἔογ {{|6 ἰεχί, ἃ ροβϑ οἵ υὑποεγίαίη οὔ ρΊη. 
Ἰ)είογς ὉΔῚ» ἰπϑεῦὶ ΠΝ (οσγ Ἴ3), 5 ἰῃ 28. ΤΏ ῥΓ6)». 6615 ργείογα]α το Ὁ 
[ω΄΄ ἸΣΆΙΝΕΚΝ᾽ 5. ποῖα οἡ ἴμδν. 15,18]; ἴῃ ἰἰἰὰ ργεσεαϊηρ νν. 1 15 οὐ το αἰτοῦ Ὑν,. 30 
ΤΠουρῃ ἴα ὑϑᾶρα ἷ5 ποῖ οἰεδγ, δγα (ν. 30) ΠῸ Ὀαίοτα ὈΝΠ 5ῃοι!ά ργοῦαῦΥ ὃς 
οἰπιαα, νι ὦ. 

Οη [ῃς οἰγπη οΟρΎ οὗὁἨ ΤῸ) (Αϑϑγγ. πασάξιε “ο δρροίηι) τί ΠΙΜΗΎΖΒΟΗ, ΤΠῸῪΝ 472, 
αηὦ ΜΝΕΙΝΕΙ, ΖΑ ᾿οδ, "». 17. 

(31) 411 πρὴρ; ὅ βασιλεὺς Φαραω. 35 

Αἱ -ἘΥΡ 2. ΠΡῚΡ ΔΠ| π,, ὦ, ἃ ρ'οββ ογ ςοργ βι᾽5 τερειίου ἔτοπι ν. 32. Μοτγα 
ἜΧΔΟΙΪΥ, ὦ τεδὰ ὉΠ ἴογ {πὸ 1) οὗ 1, ἀπὰ ργοΌΑΡΙΥ γ}Π 5σῃου!ὰ δὲ τοδὰ ίογ ἰἢς 
πὶ ἴῃ Ξἴ; (τε γερειοη ννουϊὰ [Π6η )ε ἀχαςί. Ἰλθιᾶ 9.π, νν εἶ Ο, ἴον 411 πλλοσ. 

(32) ΑἸ ῬΏΣ; τεδλὰ 1.2, δοσογάϊδηρ ἴο {6 πογιὴ οὗ ἴῃς οἢαρίογ, δηὰ τοϊαίη Και Ὁ 
ὙΠ ῊΠ (ΟἿ ΝΠ). ΤΊια 1 ρεῖβ. νγνὰβ ὑγοῦ! ὉΪγ νυ η ἴῃ ογάοτ ἰὸ ἰπίγοίιςς ἰνίης 40 

ἈΒΌΠΟΥ. -- ἢ ΚΠ ΠΌΤ; τοδαὰ Οὐγᾶ 1212, 

" 
43 (5) 41 ἼΠ|2; τοδὰ ὍΣ} Π, ἢ ΜΜΈΠΒΗ. (ἢ ΘΜΕΝῸ), 85 ἴῃ ν. 3, {Π6Ὸ δ} πλδη [5 }}γ σαίδσ- 4ς 

ΤΡ ἴο [6 νναϊςλδῃ. 

(8) 441] »υὴἹ (ἢγϑι οσσυγγεηςε),, δ, ργοθ αν σοργ ϑι᾽5 τρειϊ οι, 412,18; (ἢ (ΟἸ]ονν- 
πη »υῚ (δἴϊεν ΝΜ 17) 4150 15 ἰγσεί(δσ οπιϊιο ἡ ἃ5 ρἷοββ; 5866 ποῖς οἡ 3,18. 

(11) 31 ΚΝ δηὰ ὉΠ, δ. 
(12) ΠΙ͂ ΟἽΝ 15. ΠΡΝῚ,, δ, γεν] α 05 βου γα! Ἰηβογιίοι, ᾿γις ποῖ οὐδ οἵἁ ρ]ιςα. 50 

ΤΙΠιῈ σοποϊυάίης οἰδιιδε οἵ ν. 12 '5 ἴῃ ἀἰϊδογίίεσ 41 ἸΌΝ ὉΛ3 532 ΠῊΤ 550) ΝὉ ΡΝ ΊΝΙ, 
ν ἢ} .]} 15 ἢοῖ ράγα]} 6] ἴῃ ἔογ ἴο (π6 ργασοάϊηρ οἰδιιδα, ἀηα (γη θῆο5. πὸ δηϊεςδα- 
δηΐ ίοσ 73. ὦ οπλὶῖϊα ΠᾺ απὰ {ἰτὸ ἴννο (οἰ οννίη ἱ'νογάβ; 95 εΖ ἡμσέμς μον ῥοίογὰ 

5 
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συἵνεγέ ἐπ σι αι σα ἐπὶ φμσοιηφο εἶδ ἠεσέσυεγίί, μἱνιηρ αἰἰς σοῆθα ὉΥ 5000 γ- 
'θκ ἡ σα σα. Δ γτόραῦ (ΟΥπΠὶ 15 βεςσυγο ὈΥ νι ηρ ΠΡῚΣΙ ἴῃ ρΡίαςς οἵ ἴΠς 
ἰπ114} Ὁ; Ἔ ΠΊΔΥ ΘΠ 5}}Υ Πᾶνα (Α}]εἢ οὐ τῃ τοι ]ι [Ὁ] οννἱηρ ΡΣ. ΟΟΕΝ. οἱ 5 ἔγομι 
ῬΣΣ τὸ τὸ οηἀ οἵ (Πς νοῖϑθο; ἴῃς οἴαυδπα 5 Ροϑβϑι ἷν ἃ σῇ 55. 

(13) 41 ππι; τα ΠΣ. --- Κα 10 ἸΩΡῪΣ; 'υτῖς Οὐγὰ ὈΠΡῚΝ. : 
(ις) ΓΕ ,,., δ, πιαγρίπαὶ ῃοῖς (εὐ αΐζ.1). --- (16) ΚΒ ἸΏΒΒΠ; τνυτῖϊς Οὐγὰ Ὁ ΚΌΠ. 
(50) 41 ὈΠΊΘΕΥ; ὅ καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ εἴπατε -α ὈΛΘΙ Ἴδε ΠΗ, Ποῖ ΟΟἿΝ. δορί, 

(20) 
(9.9) 

(31) 

(-} 

34 (2) Αἱ 

ῳ 
(4) 

(5) 

τοίστγγην ἰο (:ση.6,1ς; 1χ. 29,38; ὕυκ (ΠἸο5ς ςοηπίαϊη ἱποϊγυςιίοη5, ἀπὰ γα ἀϊῆοι- 
ἐπὶ ἴτοπὶ οὐὖ ῃαβϑθᾶρε. Ἴ]|ιὸ Ηεἷ. ἰεχὶ οὐ Θ᾽ πιὰν να ςοπιδὶποα ἽὝΨΙ ἴῃ {116 
56ῃ56 οἱ ὀέέσδέ, πὰ ΠῚ ἸΔΔΥ Πᾶνα Ὀδαη ςοργ δι᾿ 5 τερεϊἴοη τοι ργεςθάϊηρ 10 
ΠΝ, 

ΑΙ ΓΘ ΠΡ ΤΣ; ὦ η͵5σο δεκάτῳ (τη δωδεκάτῳ ον (οἸ οννίηρ ἼΡ οἵ 31). Πολά 
ΡΣ, ννιϊν 5. ν οἷν σου 1)6. αἰροι 5ῖχ πιοηῖ 5 ἁποῦ {1ς (Α] οὐὨ {Ππ6 οἶς, ἀμ 0]ς 

ἴθ. (τ ἃ (μενα ἴο τολοῖν βαὈγίοηϊα (ΠΑΝ. 50Ν). 
4 ὅκ; τολὰ "Ὅν. ις 
Άϊ Ὁ 8Π ΜΊΏ 255; ὅ πρὶν ἐλθεῖν αὐτόν. πο εὐ ηίδια οἵ 8] 56 ρου αρ5 ϑετῖθαὶ 
ἱπβογιίοη. --- 4111 ἢ ΠΠΡΝ 15 οἴηἰτ οὶ ὈΥ ΟἈΛΊΖ. 

ΗΔ Ὀ7Π ὃ» 5 το ὃὉ6 τεϊφίης; 866 ποῖίς οη 18,6. ὦ οπιίϊβ νν. 25 (εχοερὶ ἢτϑὶ ἴἤγες 

νοῦἦ5) αηπ 26 ἀπε {πὸ ἤτοι ἴτας νογαάς οὗ 27, ρεγμπρ5 ΟΥ̓ ΠΟ γὶϑσι'5 οττγοῦ (56 ς 
“ ἶγ ον ημ8. οὐ νν. 25 «αὐκὶ 27); 0 (πὰ υ.υ]115 οὗὨ 47 158 })»)οδ55ι}}} μ1055 αἴϊοῦ 20 
ἃ. 18 (νν.6.11.12 ἀτ. 
να Ὀπῦκ πὰ Ὁ) ἴον 21 ὈΠῸΝ ἀπὰ 52). 
ΑἹ (εἴπ. ἸΣῚῊΡ ; νυχῖϊς ὈΛῚῪῊ». (22) δ Ὀπῦκ; νυῦῖϊο Ὀπῦκ. 
ΗΪ 21; ντίϊς γ12. --- 3,31 -Ἐ πε ΠΗ Ἴπ,. δ, ἀουθ]εῖ οἵ [οἸ]οννίηρ ΡΠ γαβ6. 

"1 Ὥππ πο, δ, ργοῦ αν οἰϑϑίοη οἵ ἴπῸὶ ὀτεεῖκ σοῦ) α. 25 
411: Ὧν, μ]055 (ει) εξ). 

ϊ Ὁ5}» ὥσυε; ὦ ψεῦδος. Ἰξεδά ὈΝ215; (ἴἰὸ 'νοτὰ ἴῃ πὸ ἰοχὶ (ν] ον Ἰτοτς ἀΠοτα 5 

"0 54 ιἰϑ(ΔΟΙΟΥ 55 150) 18 τυἱϑιντἰηρ᾽ ἔγοιν (οἰ ον" να γβα. 
11 οἿὖν πῶσ, ὅ, Ἰηβογιίοη ἴὸ βιιρυοὶν νοτὶ» ἴο ὯΝ 9, ἰγὰϊ παρ ρτγορτίαις (ῸΥ ὨΝΔΙ5. 

 ῦη,,. Ὁ, ὕαζ Ἰατα ποσσββατΥ (ογ {ἶἰπς υἱγαβα. --- Ἰλοίοτς ἼΠΕ βι 0} Υ.}, να ὅ. 10 
᾿οίοτο ΠΣ ΠΙΙ Ὁ Ἰηβογίς ἐροῦσιν, "υϊ (ἰὰ σχοϊλινοη ποῦς πα γ ΠΥ αἰ οη 5 

ιὸ {ἰὰὲ ΤΠ τορ]ιαῖ. 

Ὁ ὈΠκ; οπις "ἢ 85 ἐτῤῥίαίίμνε οὐ τααγρίπαὶ (6 ἰὸ {δε βεοιίΐοη; 6, "Κ, 
ἀηά τεϊαίπϑ "Ὁ. ἃς 
41 ὈΠῚΚ ΟΝ ὉΠ ἼΦ; ὅ μὴ βόσκουσιν ποιμένες ἑαυτούς; ΟΟΕΝ. ὈΠῚΝ ὈΥ Ἰ»1. 

1Ἴ1ιὸ τολάϊηρ οἵ ὦ 15 ρμάγα!!ς! ἰο τ|}ξς (οἰ ον ηρ εἴαυβθο, ἀπ αἰαὶ οἵ 41 αἰ5οὸ 15 

ἀρργορήκις; αἰἰς ἀἰΠεγοηςς εῖννοση ἴῃς ἴννο νὰν ὃς ἄς, οὐ ΘΙ ΠἸοτ 5ις, ἰὸ 
80γῖ 8} (ΔΠΟΥ. 
"ϊ 2ὺπ, ὦ τὸ γάλα; μοΐπι 255. 40 
“1 Ὀπρὰπ Κὐ ΛΙΠ} ΠΝ ἰ5 οπυίἰο ἃ Ὁγ ΟΟΕΝ. ἃ58 ποῖ οσεοιυγηηρ ἴῃ {ΠπΔ ραγα αἱ ν. 16, 
εἶα ἈΛΌΠΣ, (υγί ποῖ, Ἰνδίηρ βοατοεῖν ἀϊπίησυϊ παῖς ἔγοπι ΠΡΠ; ναπαίίοπϑ οἵ [ἢ 5 

βοτῖ, ᾿οννοανοσ, σαπποῖ ὃὉς σα] 6 (ὦ ̓ πηργο αἴ) 6, ἀπ ἃ (ὐγααῖὶς 56γ})6 πὶ εἶνε ΟΑ5ΗΥ 

Ομ 500} ἃ εἴασα. . 

ΛίοΥ ν. 16 (ἙΝ. νος ὈΠΡῚΠ ἱποιοδϑα οἵ 41 ὈΠΆΒῚ. Φ ἰ5 Ἰιογο ἰἀσπεςσαὶ νι Πι Π. Ἂς 
[1 || οἴθυδε ὈΠΘΌΡᾺ ΜΝὸ ΠΊΞΝΠ ΠῚ βιιμμοβῖβ (δ ρτόροῦ οχρίαπαιϊίοη (οὸγ Ἐπ ςς!. 
4,0. -- ΔΝ Η]]} 
ἢϊ ΠΡΊΠΆΝ; ντίτς πρΊΠΙΙ, ἰαἰκίηρ (Πς τνοτά, δἴϊοῦ ν. 16, 85 ἴπ6 οὐ͵δςεὶ οἔἉ {Ππ6 (ΟἸ]ονν- 
ἴηρ' νεῖ}, απὰ οἱ [μον.2ς,53. Ν᾽͵αε πιυβὲ τἰπδη, (ΟἹ οννίηρ Θ, οπιῖς Ὁ ὈΓΙΝ, νυ ϊς]} ννὰ5 
ἰηϑογῖε  εσλιϑα ΠΡῚΠΣ ννὰ5 ἱὩκΚεῆ 5 δέίνεγ, δὶ. 50 
Δίϊον ΠΣΘΌΡῚ ὅ 1.85 τὰ πρόβατὠ μου, ἰπδοτίίοη οἵ 5υὑ)αςςὶ οτ οΟἸ ΓΠΟ 585. 

ΑἹ Ἔ ΤΩΝΩΒΡΗΝ (αι {π|ὸ οπά οἵ {Πιὸ ΝΌΓ56), ᾿ς Ο, ςοργίϑι᾽5 τεροι πο οἵ ἰῃς ἤτϑὶ ννοτάὰ 
οἵ αἰἰς νοῖϑα. 



24,6--3ς.3 --αἰθεο δὲ ἐχεβίεί ὁ6..8:»-- οσυ 

34 (6) 41 5 (ϑεςσοῃε οσοιτοηςῦ), Κ, ἰηβαγίίοι οἱ πιυ γος, οὐ μ]055. 
(8) 41 ΨῸ; τοι, νι ὅ, ΟΡ ΣΙ; ΗΝΗ πον οῖς εἶπα 68}}5 {Π|6 ΘΝ} τυ ]ετβ »,} σλοῤἠογιίν. 

1 νὰ πᾶν πᾶνε ὕδοη ΑἸ γενίδίοη (οὸγ ὈΨῚ; οβ ποῖς οἡ ἴ5. 38,12. -- ἸὉ. 11. 

ΟΟἈΝ. ομἱὶ5 ΝΣ ΓΝ ῬῬῪ ἸΣῪΊ κὃλ δ5 8η ἱπιργοα 0] 6 τοἀυπάδπογ. 
(9) Αἰ πτπλ ἽΔῚ Ἰνοϑ, 6, ποῖ ἱπάϊβρεηβδνίβ, υϊ ἀρργοργίδίβ ; βουῖ! αὶ Ηἷιι5. οὐ ἡλπυ5. 5 

(το) Δἴ δ; ψτϊα ὃν. 
ἈΝ»; νος, ἢ ὅν, ΝΥ; (πὰ 1145 (Δ]Π]|6ἢ οὐὖἱ οἵἉ 411 [Ὠγουν]ι (ΟἹ ον της Ἱ. 

(11) 41 ν,., Κὅ. 
Ἐοὸν 31 ΣῪ δ ὉΠ  Ππᾶ5 ἰδοὺ ἐγιὼὺ ἐκζητήσω, τες ττΔηβ]αϊίοη. 

(12) Ν. 12 5 πῃ ἀϊδογήδγ ἴῃ “ἢ δηά ἱπ ὅ. ἘΪγϑι, ἔου ἸΛΊΝΠ ταδα ΓΝ, ἃ5 ἴῃ ὅν, ἀπά (]οη 

οὐχὶ Ἴ,3, νοι, ᾿μουρὴ ἰουπά πῃ Θ, Δρροαγβθ ἴο πᾶνα εδη δα ἀβδά 85 ἃ πεςα5- 
ΒΆΓΥ Πσοῃηροῖϊννα, αἰτοῦ ἴΠ6 δυβιχ δά δδη διϊλομθαὰ ἴο ἢ)". ὙΠ 5ιρηϊδοδηῖ ἰαοῖ 

ἃρουῖ ἴῃς ὧὩγ ἰ5 ταὶ οα ἰξ (ῃς βῆδερ ἃγα βοδιϊϊογαᾶ, ποῖ ἴἢδιὶ ἴῃς βῃερ]ιοσα 15 
(6 ἢ τς σθεερ. Εὐυτγίμογ, [Π6 Θχργαβϑίοη δ ἴῃς δηά οἵ ἴπ6 νοῖβε, 1) 9 ὉΥ2 
0»), ([ῃδτε οὔ οὗἉ ρίδος, 15 ἴο θ6 ἰγαηβροβεὰ αἴϊζοσ ἈΙΘΡ5, (αγηἰϑιηρ' ἴῃ 6 γολθοῦ 15 

ἔογ (6 βοδιίιογηρ οὗ {6 βοοῖς, Ἰη ὦ ἱξ οςσοιι αἱ ἴῃς δηα οἵ {πὸ νοῦϑθα, πεῖ 4150, 
ψτἢ τὴς οτάσγ οὗ {ἰδ ἴννο ϑυπουπ5 τανογβοάᾶ, δἴζον ΠΝ, εἰν» ἂη ἱπτο γα] 
86η56, δΔηά Ὀεαΐπρ ῥγΟθΪ 5ογα! αἰπρίαςαιηθηῖ; 15 οσουγγαποας δὲ [ἢ επὰ οἵ 
ἴῃ νεῖβα τῇδ  δἷσο θὲ εχρ᾽ δἰπεά δ5 ἔπ γερο οη οἵ 4 Ἠεῦταν σοργὶβί, (οἰ οννεἀ 
Ὁγ ὅ, νος ἴλ5 δάοριϑ {{|Ὸ Εὐγοῦβ οἵ 4, ἀπά δάάς ἰῖ5 ον. ΟΟΆΝ., (οἸ] ον ης 3, 20 
ΨΥ 65 αἵ ἴῃς Ὀαρίπηϊηρ ΠΡΌ Ὁ) (ταίδυσιηρ ἴο ΑἸλ.1,14), οπλῖα ἴπ6 (Ο]]οννπρ 
ίουν ννογάβ, δῃὰ ἴῃ τἰὶῈ γαῖ οὗ ἴπ6 νϑῦβα δάορίβ ἴπε ἴοχὶ οἱ 41]. 9398 τερτγοάιπος 2}; 
ἴον 21 ΠΥΘ ΡΣ)... ΛΔ 3. Ἰὰ5 βοαλϑ κδ.)}, ραϑϑίγ ἈΡΡΑΣΥΘΠΓΠΥ ὮΥ ογγυῦ οἵ ογὸ [τῸ] 
ῃγϑῖ ἴο βδεοοπὰ Ὧ}} (1η {1|| ἐπιθηάεά ταχὺ. 

(13) 241 ὃκ, πιϊϑυν ηρ ἴον ὃν. (14) “1 δ; νυηίο ὃν. ὡς 
(15) Αἴϊοσς ὈΧΔ ἽΝ ὦ μα5 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος. 
(16) 31 πο Ψ" Πκὶ,, ὅ, ρεγθαρϑ 5.104] ἰηβεγιίοη, 

Αἴ ὙΌνκ, ὅ φυλάξω. Νντῖῖε ΟΝ, 85 ἴῃς σοπηδοιίίζοη γοαυΐτα8. 
Βείοτε (ο]ονην ΠΡῚΝ ὦ Ἰπϑθγίϑ 1. 

(20) 41. Ὀπῦν,, ὅ, μεγε ἱπαρργοργίδίβ. 20 
(21) ὦ [μᾶ5 τἴ6 βϑιπιρίοσ ἔοόσιῃ ἐπὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς ὥμοις ὑμῶν διωθεῖσθε καὶ 

τοῖς κέρασιν ὑμῶν ἐκερατίζετε καὶ πᾶν τὸ ἐκλεῖπον ἐξεθλίβετε; ιἴχα 115 οἱ 4}} 

ΤΩΔΥ͂ Ὀς 50γῦ4] Ἔχρδῃβίοῃ. 
(23) 1λπ ΟΠ; αἰνϑηῦκο, οὐ {πὸ φαιόν οὐἉ “αἴτιος πιλ]οτγ οὐ ΜϑΘ," ΌΡΠ. 

Ἀϊ Ὀπκ ΠΡῪ ΜΠ, Ὁ. 
(25) ΑἹ πθ39", , Φ, Ροβϑθ]γ 6]|ο55. --- Κοι ΜΠ ὈΝΡ; ννσῖις Οἷγὰ ὈΣΨ"Δ. 
(26) 331 ΠΛ 3ΌΥ; οπιῖς τα ᾿ηϊ 14] 5, ἢ ὦ. 

Ἀὺ-Ὶ π5ὴ2,, Ὁ, ῬΓΟΡΔΌΙΥ τερεῖὕοῃ (του ἐηά οἵ νοζβα, 
ΟΟΆΝ. Ὠ"3)2Ἵ Π᾽ ἜΠΣΊ, οπιτρ ὮΡ3}. 
4“ 'ὌΨ3; ᾿εῖοΥ Ὁ), ἃ5 αὔονς ἴῃ ἴἰπὰ νοῦβα, 1ο 

ἈΠῚ νπ,, δ, σοπιρ  ΘμδηἴαγΥ ᾿πβογιίοι. 
(29) 141 οϑῇ »βϑρ, ὦ φυτὸν εἰρήνης; τελὰ ὗν "Ὁ ἡ τυε αῤῥοίγἐε ῥίαπίαδίοη (5ο ΘΙΕΟΡᾺ.); 

ΟΟΚΒΝ. Οὖνφ 'Ὃ ἃ γε (Ὀειῖεν μρέρβαΐγε) ῥίαρέαδίοη. ἨΓ11Ζ. τμαἰηιϊαίηςβ 31 ὦ 2λι)ι- 
ἑαδΐορ 707, γϑροῖν» (50 ἐΝ), γαῖ [ῃ6 ἀχργεϑβίοῃ 15 Ὠδτά. 

(30) 41 ἘΌΒα,, ὁ, ἀεβίγογϑ ἴϊ6ὸ ρᾶγδ!! 6] ἰβη. --- ΕἸ ὅπ, 6. 45 
(31) 31 ΊΡ,, δ, νοι παά τς ὉΠ δὲ {16 δηά οἵ (ῃς εἰδιιϑε; ἸῺΝ 15 ρου Πῶρ5 οοΥ- 

τρτίοπ οἵ (οἸ οννίηρ ὉΝ5. Τίς οπλβϑίοη οὐ ἸΣΝῚ μῖνοσ τς θΥΌΡοΥ ΟΠ ν5ῖ5. τὸ 
16 φοηΐοσηςα, 

41 Ἔ ΟἼΝ,, δ, ῥΡογαρβ5 σογγιρίίοη οἵἉ (0]] ον πρὶ ΒΝ, οὐ ((ΟΝΝ.) ἱπβουτίοπ ἐτοπὶ 
46,37; ἰξ Ι5 πεῖς τιδαηϊηρίοβ5. ΟἸΑΊΖ 'ΠΘῚΝ ΠΟ (Ζοοῖϊι. 13,5). ςο 
Βείοστα δὴ ἰπϑαγι }, γῇ ὅ. 

Ο 
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35 (2.3) 51 Ὁ»; ντῖις ὅπ, ΟΓ 6,3; 21,3.7; 2ς,2. --- ἢ γὍκ; ννεῖτς Ἴ9». 
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(5) 21.2; ὅ οἴκῳ. ΤΠ ἰοχὶ οἵ ὦ 'ἰ5 σοηἤιβαά: ἴῃ ἐν χειρὶ ἐχθρῶν (ἢ ἰα5ῖ νοτά, -Ξ 
ὈΝ ΔΝ, 56 61}}5 ἴ0 γαργοβοηῖ 41 ἽΝ. 

(6) 41 Ὁ 517") ὈῪ ἼΦΡΨΕ Ὁ1) 5, ὅ, σοττιριὶ τεροιίοη οἵἉ ΓΟ] ονίηρ εἴδυΞα. 
ἤϊ ΠΙΨ ὈῪ, γὶο] 5 πὸ βοῆβα; ΄ εἰς αἷμα ἥμαρτες. ᾿ξοκλά, νι ΟΟΕΈΝ., ον ΟἽ. 

(2) ον 411 ποὺ ποθὴ τοαα, νιν Η11Ζ., πΟΨΟΣ ΠΌΡΦΘ, 5 ἰη ν. 3; 33,28.29. ΤὩς 
ἢτϑι "ὦ 15 ποῖ ἃ ροϑβϑι Ὁ] 6 ἔοσῃι. 
411 δὲ ὭΨ; Ο᾽ ἀνθρώπους καὶ κτήνη, νατγιαἰίοη οὗ ἃ (ΔΗ ΠΥ οχργαββϑίοη; οἱ. 
14,11; 36,11, αἰ. 

(8) 41 γὴπ πε, δ, καὶ ἐνπλήσω τῶν τραυματιῶν βουνούς; δυϊ 115 ἱηιτοάσοε5. δη 
ΠΡΓΟΡΔὉ]6 ογάοι, βἰπος αϊοσ δ τῃς τη Β|16 ἃ ταρυ αυ! ρῥγοσθάςβ ἰπαὶ λει 
νΠ ΙΓ ἢ 1ἰ 15 ΠΠἰο4. ΟΟΕΝ.᾽5 οὐ)εςοη, {Ππᾶὶ ἐλς »ποιρρίαίρς ἴα ᾿ῃργοθ 46 σίησα ἴἰ 5 
ἡ]ονμέ δεῖν ἰῃδὶ 15 αἀὐάγοββεά, ἰα ηοὶ να]; τῇς Ῥτορ]οῖ 145 ἴῃ τπϊηὰ ἴα ἰδηΐ, 
ν] εἶς] σοπικίηες οι πηοιπίαίης. ἀπ να ]]αγ5. Ναγαοη οἵ ρεῖβ., 45 ἴῃ νν. 7. 8, 

ἰ5. ποῖ πποουθοι ἰπ ΟἿ, --- “᾿ γυϑῦπ, ΟΕ ΛΥΖ ὈλδδΠ. 
(0) Κι πλϑϑλῃ; Οὐτὰ ΣΟΔΊΨΠ, στ πρ οἱ πη ((ΟᾺΝ.). ΜΝ εῖς ΠΣ ἢ (0 4] οἵ τς 

0»); ΟΟΕΝ, ΠΟΣΨΊΝ. --- 41 ὈΠΡῪ; ντῖῖς ΒΡῚῊΝ, ἢ Ο. 

(το) 41 πΟΨΎ; νντῖῖα ΠΗ ΦῊΝ, Ψ ἢ ΘΑ 82, (τὰ βίην. Ὀδὶηρ Τα] ςἀ ον ΟΥ̓ τ ςοηίοχί, 
41) 31 δ π,, Θ. 

11 ιν; ὅ καὶ ποιήσω σοι. ᾿ἐςαὰ Ἴ ΠΡ; ΟΟΕΝ. Ἵ3 'ΨΡ,. 
ΠἸ ΠΛ; 'υτῖϊς γῶν. 
Οἵν. αὖ ᾧ δῖνα5 ἃ τλις ϑιογίογ ίοσιι ἴπὰπ 41. 41 ΠΡ ἼΘΙ ἹΠΙΡ9Υ Ἴ5Η9 
3 Ἴ ΠΟ; ὅ κατὰ τὴν ἔχθραν σου, Ξε ἽΠ)29. ὅ (αἀορίεα ΟΥ̓ ΟΟΕΝ.) σοπιηοηἊἶ5 
Ἰἰ5. 1 Γ ΟΥ̓ 115 ϑιηρ] οι γ, ὑαῖ 115 πυηῸ5 παν "6 ἀσα ἴο λονεοίείφίον (ἸΩΡ πὰ 
ὨῸ}).Ψ 
11 ὙΠΟ; στο ἤΠΦΌ. ΤῊΘ ἐχργαϑϑίοῃ ἰ5 ἀεἰεϊεά ὉΥ ΟἸΛΔῚΖ 85 αἰτοργδηι. 
ἢ 5 (ἢτϑὲ οσουγγοποο),, δ, Ρδγπδρ5 5.4] σοιηρ]ετηςδηῖ. 
Π Ὸ3 (Ξεςοηά), Ο σοι; τεδά 3, νἱἢ (ἢ  βθηβδα ἰδὲ ΉΝΗ 15 ἴο Ὀα πιδάε Κποννῃ 

{πγοιρ ἢ ΠηΘην, γα! ]οσ τπδη τὸ {συν; ὦ σοὶ την 6 δὴ ἱπίογρτγοισιίοη δία γ ν, 12. 
(12) 41 5; ὦ φιωνῆς --ι δῷ, ποῖ πηρτόθ αι ]ο. 

"Ἱ ῬΌΣ ΝΟ ““π ὃν ὍΝ ἼΩΝ; ὦ ὅτι εἶπας τὰ ὄρη ἰσραηλ ἔρημα. 415 (0]} (οτ- 10 

ἡ οἵ συοϊαιίοη 15 γα ϑι 1 4}}]6. --- Κα Ὁ ΠΟ; ντῖα Οὐγὰ ἸδΌΨ. 

(3) 41 9528) δα ὈΞΨῬΔ; νος βίηρ., υἷι ὅ. 
41 ὈΞ55 12 ὃν ὈΠΊΒΡΠ), , δ. ΑῊἩδεΡ. νοῦ ΠΡ ἴὴ ἴῃ 5εηβα οἵ γίολ, φΦ“εμ πεῖ, 15, 85 

ΟΟΒΝ. ροΐηί8 ου, ἀουδιι} (ἴἰς σἴθπη 1185 ποὶ {}ν|5 56η56 ἴῃ "ΓΤ, 27,6, δπὰ ἴῃς 
ἰαχὶ οἔ [δγ.33,6 15 οὶ ςογίδίη); δηὰ νῇῆδί ἰ5 θα ἀδσηηαπάδα γ ἴΠ6 σοπποςοίίοῃ 15. 3ς 
ἃ νεγὺ οἵ αυδ!ν ταῖμογ τη οὗ αυδηπιγ. Νὸο 5διἰϑίδοιοσυ δἰπεπάαδιίοπυ οὔετπ ἱἴ- 
50}{: ΡΠ οσσιιγς ΟἿΪΥ ἴῃ [Π6 56ῆβα5 47) εδεί͵ τιστό; ὈΝΜΝΣ 15 ποῖ υηδυαῦ]ς ἴῃ 
ποαηίηρ, ὑὕὰϊ 15. ποῖ βυρροτίοα Ὦγ ἴῃς Νοτϑίοης. Θ, ἐβοήσατε; 33, εἰεγοσασίϊς; δἢ 

Ὁ. ΗἸΤΖ. ἰ5 ηο ἀοιϊΐοε τρις ἰπ τοραγάϊηρ τἢ5 ἽΡἕ δ5 ις Αγαπιδῖς ἔογπι οἵὗ 
ΗςΡ. Ἴ». Τῆς εἐχργαϑϑίοῃ ἰ5 οπιϊτιεὰ ὈῪ ΟΟΕΝΙ,1, υἱ ΒΥ ΘΙΤΥ 56 615 ἴ0 χα - 40 
αἶγα ἃ οἴδυβα μοσα, απὰ τς ἴοχὶ τᾶν 6 τοιϊαϊησά, νι σμδηρσα οὗ ρίας. σπαϊηρϑ 
ἴο 5ἰηψιίατ. [15 ἔοτπι, πονγενοῦ, 15 ΡΟ ΔΟΪΝ ἀπε ποῖ ἰο ἘΖεακίοεῖ, Ὀυϊ ἴο δῇ ΔΙδ- 

πγαἰχίηρ 5. Υδ6. 
(4.15) Ψοῖβος 14.1ς σοηίαίη ἃ ἀουθ]οῖ, 41 ἀπ ὦ Ἰγοΐπρ οτἱ σογγαρε ΥΝΠ 9 πο 

γ᾽οἰ5 πὸ 56ηβα; ἴ σδιηοὶῖ 06 τοπάἀογε 29 δε 70») οἵ ἐδὲ τυλοΐο εαγίλ (ΟἘΕΙ,1,1). 4ς 
ΤΊιο [ΟἹ] οννίπρ απιοπάδίοη, ργοροβεὰ ὉῪ ΓΟΕΝ., Ὀτίηρδ οὐἱ {Π6 τηδ]ςῖοι5 ον οὗ 
Ἰ ἄοπι, ἀπά ἰϊ5 οςσσαϑίοη, παιμιοῖγν, [Π6 ἀσϑδοίαιίοπ οἵὗἉ {ἰπ [5γαο 5} ἰαγγογγ. ΤΊις 
5ῃοτίοῦ ἀπά ἵποῖο οτἱρίπαὶ ἔογπι 5 ἰουπα ἰπ 14, ψίοτς ΚΝ Ὁ9 ΠΟΘ 15, αἴοσ {6 

ποῖηὶ οἵ τσῖ, τὸ ὕὉς τολά ᾿ἼδὉ ἼΠΠΌΨΣ, ἀπὰ δ 9. Π8 ΠΓΌΠ) 15 Ἐχρ δηδίουυ ρῖοϑϑ ἴὸ 

ΥἹΚΠ οὐ ὙΠ. 
(14) Φ οιηϊῖς (6 »)ὴΝ οἵ 441. 

(15) Ιπϑιολὰ οὔ ἽΨΙ ὃν ΟΟΚΝ. ντῖδ5 35. 

ἢ πῦ3; ὦ καὶ ἐξαναλωθήσεται, -Ξ Π25). --- Αἴϊεγ Πηπν ΘΟ [45 ὁ θεὸς αὐτῶν. 
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46 (1) 41 δπ; ντῖις ὃν, ννῖι}ν Φ. 
(2) 4“ Ὁ); ὦ ἔρημα, "--- ΠΊΘΟΝ οὐ ΠΊΔἽΠ; (ἰπ6 ἔοττοσ 15 ρεῦ 805 βαρ  ΔΠῪ ἴἢ ες δαϑβίογ. 

δι. 32,13; Μίο. 3,12 ΠΑΓΑΪΥ βιρροῦῖ "3, νη σ ἢ ἴαγπὶ ἘΖΕκΙαὶ 0565 οἰβενῇοῦα 

ΟἾΪΥ οὗ Ιἀοϊαίγοι5 5Β;γπη65; ΟΟἾΝ, λον. 

(43) 411»}}Ρ}}»Β"; νυ ἸΡΝᾺΥ 1», ἃ5 ἴῃ 13,10. 
ἈΤΟθ; τεδὰ οὔ) “μογέ, ἃ5 ἴῃ 15. 42,14 (ΗἸ7Ζ.), [6 ἰηϊδ] 2 πανίηρ (ΑΘ πὶ οὐἱ 

τὨσουρὮ τς ἀξ ᾿. ΟΟΝΝ. ΒΨ, αἴϊογ ν. 5. ᾿ 
(4) 21 »»Ἷκ (ἰνῖς6),, 
(5) ΑἹ ΚΣ; νγῖϊε ἈΡ2, 85 ἰπ πιαγρίη. 

1 ΨῸ) δα; δ ἀτιμάσαντες ψυχάς, ἃ τεηάετίην ν] εἶ ἄοο5 ποῖ αἰΐοςι {Π|ὸ τοι: 

ἴηρ8 οἵ 2ς, 6.15 (οη ψ ῃϊ ἢ 566 ποῖ65). 
Ἐὸγ 4 330 59 ἈΠΌ. (ὅ μετ᾽ εὐφροσύνης) τεδά 59 "9. 
ἢ ΠΨ ἸΡῸ υπΐηιε!]ρ1 16; ὅ τοῦ ἀφανίσαι ; 3 472 εθγ τέ, ἃ ἈΛΘΣ, τοαρτοβοηιην Ὁ. 
ΟΟΆΒΝ. τορατάς Κ᾽ τοῦ ἀφανίσαι 45 τοηδετίηρ ποῖ οἵ ΠΟ (Ὡς ἢ 16 ἴα κας5 ἴὸ Ὁς 
σοτγυρίοῃ οἵ ΠΣ 5), "πὶ οἵ βοπια ἔογπὶ ἰκ6 ἘΠῸΣ (νἤθπος ΑΪ 1989), ἀπὰ βιιρβεβίβ 
(13) Κρ. ΠΟ τλᾶῪ Ὅς σοτγυριὶ γαρειτίοπ οἵ βοπια ποὶρ]ουίηρ ννογά, ἃ58 ΠΨΌ, 
οΥ, Ψιδῖ 15 ρεγμαρβ ἰγετίετ, οὐ ΞΕ, ν]ιῖοῖ Ψὰ5. (σῇ πγϑννγ 6 ἀπο {6 πε 
ἤυοηςς οὗ ΠΟ. ἘῸΓ 125 ννα ΠΊΔΥ χα 5:21], 50 ταὶ (Π6 Ἔχριοϑϑίοη ψ 1} παδῃ 

40 ΡοΞφέες ἐ απα ἐο ῥῥμραδν ἐξ, οἱ 8 Αἱ ϑιϑϑο οἱ .δΞ.δ}. ΟἸΑΊΖ, 35) )}»Ὁ5 (αονῦ 

ν. 4), οὐχ τηρ "2, -- αἰ ρου δηα ρεγπδρβ ργείεγαϊο. 
(6) Αἱ »",., 6. 
(2) Γἴ ππο ΣἼΚ ἼὍΝ Π5,, ὅ, θὺὲ ρτείεγαῦ!ε δον 135. 

41 κ Ὀκ; ὦ ἐπίτωυν, οἵ Ὁ, 
(8) ΑἹ γκῖσν,, Φὅ, ρευμαρβ ρίοβϑ. (ιοὴ Κ ιμ]) π55; ψγίις Οὐγὰ 195. 

(1) ΑἹ ὯΡῚ 51), , δ, Ἰνεγα παίιγαί, θαϊ ροβϑι  ἷγ βογ] αὶ Δα  ἴοη, 
ΑΠἤοΥ ὮΒΡΠῚ Ὧϊ 2.7) ἰπϑογὶ 59, στ ΠοσουθΆγΥ; 50 ᾧ ὑμᾶς. 

(12) ἴπ 41 12-ἰ5 δῃὰ ὦ 13.14 (6 ραββᾶρα ἔγοπὶ ρῥίαγ. ἴἰ0 5ἰηρ. ὑγοῃ. πλα  Ὀδς τ]ειοτγί αὶ 
ναγίδιίίοη τότ »ηομρέαίης ἴο δαρμαῖ, οὐ βογῖραὶ ἱπδάνοσγίθηςα. 

(13) 31 Ὁ ΟΚ; ντίϊς ὈἽΝ (αἰτοῦ 1»ν), νι ΟΟΕΝΙΠΙ, απὰ ΘΙΕΟΒΕΙΕΌ-Θ ΤΑΌΠ. 
ΚΠ ὯΝ; νυγῖῖς Οἷγῇ ΒΝ. 

([4) 4 θη; ντίτα ὥϑϑη, 5 ἴῃ ργεσθάϊηρ νεῖβ6. 
(15) 41 ϑϑϑη, πιβιντἰηρ (ος θη, ΤῊς οἴαιδα οὗὨ 411 Ἣν 'σϑη [59] κὸ Δ, ὅ 

15. Ῥευ ΠᾺΡ 5 5001} γαραυιίοη τοπὶ Ὠγοσος ης νοῦϑα. 
ἤ ῦκ; τεῖος ὙΡ, 5 ἴῶ 19,4; 27,30, δῃηςκὶ νυν} ὦ. 

(17) Πείοτε ΠΒΘΌ9 ὦ 1,45 καὶ ἐν ταῖς ἀκαθαρσίαις αὐτιῶν τὸ ὈΛΊΝΘΌΣ,, ργο Αγ ταρδι!- 
τἰοη οἵ οἸϊοννίην ννοτί. 

(18) Ν. 18Ὁ οἵ ΩΪ, ἔτοπι ὉἽΠ ὃ ἴὸ επά,, ὅ, ρεγῆδρϑβ ρῖοϑβϑ. 
(20) 4 κῖϑν); νυτίϊ6 ρίυτ, ἩΔΊ2 ἡ. --- Οπς ΑἹ Ὡδ5, ψ ἢ Ο. 

ἈΪ ἼΘΚΣ; ντῖ[6 ὈἼΘΕΣ, νΠ Φι, ἀηα οὐΐε (ΟἹ οννΐηρ ὉΠ9. 
(22) Δ »π,, ὅ. 
(23) 411 πο ΣΝ ὉΝ2,, ΘΟ, Ρουθ ρ5. Ἰηβογιίοη οὗ Ποῦγοιν βοῦς, ρδυ]αρ5 ομβϑίοῃ οἵ 

Οτεεκ ςοργὶοϊ ὈΥ λον οίδἑειολι. 
(27) 4ἴ σαι πα, σἱ Ἐν. 44. 3333.327Ρ; 0Ε5.- ΚαυτΖβοηϑό, ς 157,ς. ΟΚΑΤΖ ὝΨΗ ΡΨ. 
(3) 41 στκ,, δ. 

47 (1) 41 πῆπν, αἰτοῦ ΠΙᾺ ετἠείμ; ΦΥ͂ τΆΚ68 1 25 βυῦ)εοὶ οἱ ρτγεσδάϊηρ νογρ. ΤΊις 
οχργοββίοη Ν Οσσι5 οἰβονίνοτο ἴῃ ΕἶχΟΚ. ΟἿΪΥ ἴῃ 11,5. ψίιογο ἢ 15 Ὠρρτγορτγίαϊα; 
ἴῃ 11,24 41 88 ὈΠῸΝ "Ἢ, ψ Πσἢ ἰ6 (ποτὰ ἀϊβησυϊι, δηὰ τΠ|6 "Ἢ 5 Ἰσδίίοῦ οπλπιοά. 

Ηδτο ἴα "Ἢ πλρῖις 6 το ἃ5 ϑυΐ)οςιὶ οἵ τῆς νοῦ]})}5 δου ΣΝ ἭΝ. 
(3) 31: π,:, δ, 
(5) 21» Ν, Δ δ. - 41 θγ"Π) πλῖ; ὦ πνεῦμα Ζιυῆς ΞΞ- ΝΠ ΠῚ. 
() αἰ εῦν,, , δ, εἴο855 οἵ ἀουϊίεῖ ἴοὸ ϑϑὴ, --- δῇ ἱπίειτιιρίίοη οἵ ἰς σοπβίχιο- 

ιἰοη. 
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ὦ οπ5 ΠΊΟΝΡ, δηὰ ἰδκο5 ρῥγεςεϊηρ νογῦ 85 σαυβαίῖϊνα 3 5ἰηρ.; 50 γῦδὶ οπιβϑίοη 
ΟΥ ἰηδεχίίοη. 

(8) 411 ὈΡ; 33. ἰδκς ἴὲ ἃ5 ΝΙ, ἀπὰ {5 ἔοστῃ 15 ἰανογε Ὁγ ἴπ6 σοππεοςοιϊίζοη; ὦ ἀνέ- 
βαινεν. 

(9) 21 1π,, δ. --- ΔΓ πὴ, δι, Ρεσιαρβ ἱπβεγίοη οἵ ευφέϊεϊζενι ὉΥ ἃ 5. γα. 5 
(το) 41 ΒΝ 23Πι, ΗΠ Ρ., ἔογ σὰ ΟΟῈΝ. ντο5 ΝΙΓΑΙ, οα ἴῃς στουηά (παὶ ἘΖοϊκία] 565 

ἩΠΡ. ΟἿΪΥ ἴῃ 13,17, ἀπὰ τπογα ἰπ ἃ βροςϊαὶ βεῆβαε. Α5 Ηρ. δηὰ ΝΙ, ἀγα υβοὰ 
εἰϑονῇογα ἱπιογο ΠΔΏΡ ΘΑ, 1ἴ 15 ἀουδι} νν ποῖ μοῦ {}}}5 ροὶπὶ σαπ 6 ρτοβϑαά, 

(τ1) 41 π}1; ψτῖα ὉΠ, ἴῃ 6 (ΟΠ ον ραγῖ. του τηρ Δἢ ΘἜχργαοϑβϑαά ουὐ͵εςι. Φ αἰδοῖα 5 
ΠΩΣ τὸ (6 ραγῖ,, οπιῖβ ΠΣ, δηὰ 1185 Κύριος αἴζογ ϑδἐ ".. 1ο 

(12) “1 δ π,, 6. 

ἡ Ὧν, 68, θοΐἢ ἰετο ἀπά αἱ επά οὗ ν. 13 (νοῦς 1ξ 5 Τουη ἴῃ δ (υῖ 15 ΙΔςἰ- 
ἱπρ' ἴῃ 3) ἃ ρίοββ. 1 ΔῊΥ σαδα {πὸ τολάϊν οὐ  ἰῃ ν. 13 (τοῦ ἀναγαγεῖν ... τὸν 
λαόν μου), ποῖ πεζοί ημ ἴῃ ἔογην ΠῚ Ὠγοσ απ ρ εἴλιδα, 5 [655 ὑγοῦ ας {Πππῃ 
ιαὶ οἵ 41. 10 ἰ5 ποὶ ποσοβϑαγυ ἴὸ γοραγα ὋΝ 45 οτὶρίπαϊ ἴῃ ν᾿ 13 ((ΟΙΝ.) ἰπ οτάον ἷς 
ἴω ἜΧρ ἢ 115 ὑγσδοησς ἃ5 ρίοϑϑ ἴῃ ν. 12. 

(16) Κα Ὁ Ἰ3Ππ; ψτῖῖς Οὐτὰ γ3Π. 

ς ΑΨ Ἴπε; ὅ δευτέραν -Ξ- ἽΠΕ, ἸΟΓΕ υὑυπησοσδϑβατῦυ; [6 σοηίγαϑὶ 15 Ἔχριαϑϑεαα ὉΥ (ἰ6 
ἴνο ἽΠΝ. 

Δ - ὈΣΊΒΝ ΥΡ, δὴ οἱά ρἷοϑϑ, ἰουπμὰ 1π ᾧ, ᾿ηἰτοάυοςα (τοι ν. 19, αἵ ΠΟΓΕ ἱπρργο- 20 
ργαῖθ, βίης {πὸ σοπηδοίοη τοαυΐγα5 [αὶ ΟἿΪΥ {Π|ὲ {τ 4] παπὰς Ὀ6 ρίνοῃ, δηὰ δ 
ἰ5 7οτοῤὴ ται 5 σοπιγαδίοα ψμἰν μώαδ. ΟἸΛΊΖ ἜΝ ὃν. 
Καὶ Ὁ γ8π; ντῖῖς Οὐγὰ γ3Π. 

(17) 4ἴ 713 δΣπεῦ Δ ΠῚ ἽΠΕ γρὴῦ; νῆϊς, Ψ ἢ 3. (νοῦ ἕαλϑ μν ἰϑοόμο), ἽΠΝ γΡὺ 1 
ὙΠ, ἰτοιῃ γ ἰο ̓ δδσίν σοπῖα ἴοχί οἵ 4, ἀπά τπαὶ οἵ ὦ εἷς ῥάβδον μίαν τοῦ δῆσαι 2ς 

ἑαυτὰς καὶ ἔσονται ἐν τῇ χειρί σου. 1π 31 ιπ6 ἼΠΙ γνῦ ναβ τορεαῖοά ὈΥ ἃ 5εγῖα, 

Δηά ἴῃ 115 ον ρἷδςα ᾿ξ νγὰ58 σογγυρίοα πο ὈΣἼΠΗΝ; ἰπ τὸ ἰαχὶ οὐ ὅ οπε οἵ ἴμ6568 
Ρἰγαβαβ ννῷϑβ τῃοάϊεά ἰηῖο ἃ νογὰ (Η11Ζ., ΟΟἾΝ. ὈἼΘΝ5) υν] υςο! ννὰ8 τοπἀεγοὰ Ὀγ 
δῆσαι. 

ΛΑίϊεσ 41 Ἵππ ὉΝ ἼΠῸ ΟΕΛΈΖ ἰηβογίβ ὉΠ ΘΡῚ, ἃ5 ἴῃ 2 ν. 10. 210 
(19) Δ Σπν,, ὅ. --- ΚΑΙ ΠΠ] Ὑ5Π; ννυτῖῖς Οὐ τῶ ΛΠ. 

Ἂϊ ΝῊῸΣ “πε Δ ΠῚ Ἵπε γν" ὈΓ ΚΡ. ΠῚ ΠΥ» πὰ οὖν ὉΠ ὭΓΥ; ὅ καὶ δώσω αὐτοὺς 

ἐπὶ τὴν φυλὴν ἰουδα καὶ ἔσονται εἰς ῥάβδον μίαν τὴ χειρὶ Ιουδα. Εοϊονίηρ {πὸ 

ςοτταςιοα ἔοτγπὶ οὗ ν. 17, ννῈ ἴΔῪ τοδά ΤὯὮΣ ἽΠΝ ὙΡὺ ὉΠῚ ΤῊΣ Υ» ὃν ὈΠΝ ἼἌΙ)). 
Τῆς Υ» ΠΝ οὖν 15 αν κιναγὰ βογῖρα] εχραηβίοη, δὰ ἽΠΝ γΡὺ ὉΠ. αὶ ἀουθ]εῖ; (ἢ ς 35 

Ισαϑὶ πε οὔ “1 15. ἡδυσα!ν Ἵπε γνρῦ. πϑοιολὰ οἵ τῇ χειρὶ ἰουδα οὗ Ό ἰϊ ἰ5 ἰγοϊίογ ἴο 

να ΤΊΣ, (ΠπῸ δυϊθϑίαπινα ἰγοῖπΡ, 85 ποτα δχρίϊοϊξ, [655 Ργοΐ 6. τἰλ {16 βυΠΊΧ. 
(21) ἢ 5 ΠΝ ἀπά 305; Θ᾽ πάντα οἶκον, πηεἰὶ ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ αὑτῶν. 

ὦ «αἷϑο 'νυγϊῖοϑ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ ίον 331 ὈΠΟῚΝ (σ΄, ν. 19). 

ΠᾺΒ Ὀπδα; ΟἸΝΒΒΌΚΟ ὈΠῸΝ. 40 
(22) 81 - 1ῦη5, 5ετῖθαὶ τερεύοη ἱπισγοάυςίηρ ἃ ἰδυϊοίοργ. 

ΚΙ πολ; υτῖῖς Οὐτὰ γπ᾿, -- ΓΕ», δ, τεροοῃ οἵ ςοργίϑι. 
(23) ΑἸ Ὀπϑϑ 553) Ὀπθηρζδν, Φ, ροβϑίὶν δα αϊξίοπ οἵ 5ουῖρα. 

“1 ὈΠΩΨΙΘ Ἰοτο πποληϊηρίοσο; ὦ ἀνομιῶν. Ἰολά ὈΠΣΙΦΌ, ψἰ ΘΜΝΝῸ, αὐ 

ΟΝ ΑΊΖ, ὨΠΏΝΌΘ ... ὮΔΘ ΠῚ (36,29). -- ἢ ΠΝ ὉΚΝῚ; δ καὶ ἐγὼ Κύριος ἔσομαι. 45 
(25) 41 ὈΞΛΣΝ; τὶς, ν ἰ Φ, ὈΠΙΔΊΣΝ, 45. {Π 6 ϑυηϊαχ τοαιῖτεβ, 
(56) Δὲ ὈΠΛῚΝ ΒΝ ὈΒΓΣ, Φ, εἰπιογ γεακ οπιϊβϑίοη [Ὠγουρὶ 5111 οἱἁ ἱπιτα] 

ΨΟΥΓ5 (Ὁ ΠΠ)) δηά ΠΠϑὴ, οΥ οἷιι5 οἵ ἴῃς Ηδῦτενν 5σορε. Τηα ὈΝΠΠ2 (ἰἀςκίηρ 1 Τὴ 

8), ἴῃ ἀὔβοϊαϊε 5θηβα, τηᾶῖκο5 ἃ αἰΠπσυγ, πὰ ἴῃ 17,22, ψίογο 1 Οσσ 5 ἴῃ ἹΙ͂Ϊ, [ἰ 

ἰ5 Ἰλοϊκίηρ ἴῃ Φ; 51}}}, βιις ἢ ἃ βσοπβα σαπποὶ 6 σΑἸϊς ἱπιρτγοία)ἷ6. 5ο 

(28) δ ὑπῪση πκ; ὅ αὐτούς. ΤῊς Ηοὔταινν σχργαϑβίοῃ 15 ρουπᾶρβ ἴῃς φαγδίοίζωη οἵ ἃ 

56) 6. 
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ΜιΝο κίε (ἰὴ ατὶ 9. οὔ ἅς δοςοης δόγίου ΟἹ 5 ἡ μυκ αδϑοδα “ογκδιομ 
τοραγάβ {Π|5 ϑεσιίοη ἃ5 δῇ δρροηάϊχ, σοπιροβαα ἴῃ ἴδ (ἰπς οὗ ΑἸοχαηάοῦ {ἰς 
ατοδῖ, ᾿σεῦννοση τῆς Παι|165 οἔἉ τὰς Ογαηΐσιιϑ δηα [5515 (8. Ὁ. 334-333). [5γδο], ἰὶς 

τοηλαῖῖβ, ἢ85 ἰοημ 5ίπος τεϊυγτηςα ἔγοπι Ἔχε (ηοῖ ἴῃ Βαργίοηΐα ὑ11) ἀπιοην {16 

πδίίοῃβ (38,8.12.17). ΤῆΣ ολέε (38,2) ἰ5 ΑἸεχαηάδσε, 'νῆο ἢᾶ5 θθοοπὶς ὑπησα οὗ 

Μασπδςῖ (ΡὨγγρία) δπὰ Τιρδὶ ((αρρδάοςϊδ); ἴπ6 ἐφίσς οὐ εραφίς (39,6) σὲ ἰἰα 
(γοςοίδη ἰαπάσ; 28, ς (ππεπιίοη οὗ ατα5, Ουδα, ἈΠ, (παῖ 15, Ἰοσϑα δηα εἶς 

σου ΠΕ ΓΥ βου} οὗ ΕρΥρΟ 15. ἃ ἰλΐογ Ἰηβογίίου. ᾿1Ἴις ᾿γαϑὶ Οὐ Πἰὶς δοσιοη 15 (ἰἰς σθη- 
ἰοσῖ, ἀοςοιθεα ἴῃ (6 Βαυγ]οπ Δ σοσπιοροηὶς ρόσην, Ὀοίννοση Τίδιναι ἀπά τὸ 
σοἸοϑῦαι ροΐ5 (Κ Οὐνκαῖ, δογόῤῥρρι τρί Ολαοσδ), Ἰνοῦς ἀρρΠ οα, ν}ν ὀχρίαηε: 
[ΟΥΥ γϑηλαῦῖ, ἴο ἴῃς 5ἰϊιδίοη οὗ ἰσγϑεὶ δὶ ἃ ἀδβηϊίε εἰπε; δηά Α τπϊγὰ παπαὰ Πὰ5 

κἀὐάςα τῃς οἰοσίηρ οχιιογτίδιίίοη, ἔγοπι 39,22 (οτ, 23) ἴο (με επα, 
Το (5 ἱησεηίοιιβ οχροϑί!οη ἴογα ἀγα δἱ ἰεαϑῖ ἴννο βασίοιιβ οὐ͵αςιίοπϑ: Αἰοχϑῃ- 

ἄεσγ νοι! πᾶν "δδϑὴ ςα]εα Αἴζπρ οὐ σγέσεο; αιὰ ἢ ννουϊά πᾶνε εθη τοραγήςα 
Ποῖ ἃ5 Δἢ ΘΠΘΙΏΥ, ἰδ 45 ἃ ΘΑ ΊΟΥ. 
Ποῖ οΥ 4 ΦΗῚ ἰ5 (ἴὰ σάπια (ἢ ἴἢ6 Ὁ οἵ ἅδη. 1ο,2, δῃὰ, ᾿[ 50, ψῃϊοΐ 5. {Π|6 
τρις ΒΡ! Πρ, ῖ6 υποογίδίη. ([Α ἰδηὰ ΘΝ ἄοοβ ποὶ οχίϑὶ (ςοηίγαϑι Οὐ, Νοῖοϑ οη 
[Ξαϊαϊν Ὁ. 166, 1. 18); ΝᾺ ΜΣ πηυϑδὶ πιεδη ἐλέδ φγίμες (50 ΑΝ); οὐ ΘΠ 12 
ελέο γίεσί 2 Κ.2ς, 18; Εζτ. 7,5; 2 ΟἾγ. 19,11. ϑαδναγωὶ σμϊοῖβ σι ονοσ τῃς 

{Π|0}65 οὗὨ "301 ἼσΌ, Ὀυῖ αἴρονα τμ6ηλ 41} ννᾶ5 ἃ ΣΝ ἘΝ). Αὐςοοτάϊην τὸ ΝΊΝΟΚΙΕΕ 2 
((. δ. Ρ. 166) κὴ) ἰ5 ἂη Ἐχρίπδίογυ ρίοββ οὐ ΦῚ; γαῖ {{ ἰτ ἡγογο ἃ ρίοβα 1{ ννοι 
»το Αγ ποῖ ἴνανα ᾿γοση τοροδιοι ἴῃ ν. 3. [Ι͂ἢ Ψ τ10, 6, ν] ον ννὰ νι σοη ἀκ αἰνὸ 

εἰπιθ οὗ Ζειυ θα) »)6ὶ, ΠΕΡῚ γᾺΜ ὃ» ΟΕᾺ τοίοτα τὸ {ἰἰὸ Κίημ οὐ Ῥεγϑβία, ΠῚ ΥῈΝ το φυσ- 
φαγ γαῤαΐίε 'κ τὴς ΑἈΚΠσσπιεηΐδη ᾿πϑογ ρος (ο Οτῖῖ. Νοῖςβ οἡ ἰϑαίλῃ, Ρ. 190, 
ποῖα 5"). Νὸογ ἰ5 (πογο ἃ ἰληὰ 22); 21) '5 σοῖ ρείηςο οἵ ΠῚ ἼΦΌ; 2 )5Π ΥἽΝ 15. λη 
ἱπιεγροϊδιίίοη (ποῖ ἐοιπά ἱπ ν. 3 δηὰ 10,1) 'νῃϊο]ϊ ἰ5 ἀδγινος γοῦν ὅση. 10,2, «της 
ἰη ταὶ ρδβϑᾶρα 1) 56 6Πὶ5 (0 ὃὈς6 ἃ σοττγυρίοη οὗ 3}2 ἄτι ἴο {6 Ἰηῆτιεηςς οἱ (ἢ 6 
[ο]]οννηρ ΣἼΔῚ (βϑες ἨἩΟΙΖΙΝΘΕΕ αἡ ρα. τ ΟἾγ. 1,4. παιυγα!γ ἀδροπαθ οἡ ἴἢα 

Ρᾶϑϑᾶρα 'ἰῃ (επαβίβ. [π Εζοῖ, 29,6 Φ γεδὰ 2)) ἔοσ δ) (δύτ, 11 15 ἴσαι, 5 Μαγωγ). 
Γωγ 5δϑὴβ ἴο Ὀ6Ὲ υδοὰ [Ποῖς 85 ἃ ςο]εοιίνε πᾶπια ἴοσ {τ} 85 ἸΒΣ ᾿Ξ Ὁ (ν. 15; 
29,2). Ν)) ΠΙΔΥ ΟΥΙΡΊΠΑΙΪΝΝ 6 Ὡοῖ ἃ ΡῬγόορεῦ πᾶπιὰ Ὀυϊ δἃη δρρεϊϊδενε; ποῖς ἴῃς 
ἐοηπ!Πουπὶ σασᾶᾳα (Ξ Νοτίμεγη Ὀαγθαγίη) ἴῃ τῃ6 ἤτοι ἰεἰῖεσγ οὗ ΔΥΊΙΝΟΚΊΕ 5 
τγδηϑίδιίοη οὗ τλ6 Απιασγηα 0 εἴ5 (ΚὮ ς, Ρ. κσ, 1. 38; οὐ τῆς δχοιγϑυβ οἡ {π6 ΑἸηὴτῦ- 
ηὰ [Δ40]615 'π (ῃ6 ἘΠ ] 1511 Τγαηϑί του οὗ λοσλμα, Ρ᾿. κι, 1. 29). 312 πιὰν {ἰνογοίογο ἢ 6 

ἃ ἴεγπιὶ κα οὐὐγ γεαζ οσμἑ οὐ τῇς (ἀδγπιδῃ Ογορείέγβε (Ξε ἘΠΡΊ 5 Ογαρμε 
Ζωγξ, σγαμα «δοέργιογὴ. ϑένογαὶ δρρεϊδίνεβ να ἔοσ ἃ ἰοὴρ ἔπιε Ὀδθ ἰοοκεά 
ὉὩΡΟῺ 85 ΓΟΡΟΙ ΠΑπ)65 (ΠΡ, ἸΠΠ, ὈΣΌ 5, ΠΡΟΣ, ὅζο.) 2.) 56 σεγίδηἷγ ποῖ δη 
οδο’ οὗ (ῆς 1,γάϊη αγρές; ποῦ σλῃ ἰὶ πᾶνε ΔΩ σοππηοοίοη ἢ πὰ ἀτοςκ 
ἴὭὭγυγος (ΝΊΝΟΚΊΤΕΕ, Δ δ., Ρ. 164, η. 2). -- Τν 11] 

ἢ Ὑπ; νυυϊα Ὑ Ὁ». 
Ἰδοῦ 41 ἽΠΙΝ. ἜΝΣΊΠΥ ἼΔΠΟ9. ὈΤΠ ΠΣ ὙΠΩΞΙΟΥ ὦ [τὰ 5ἰ}0]Ὺ καὶ συνάξιυ σε; ιἰτς 
οἴπεῦ Μψεγϑίοηϑβ (οἷον 421; συνάξω πᾶν 6 ταηπάογίηρ οὔ "2ιὺῶ ([5. 49,5) οἵ οὗ "ΝΠ 
(295 1ο, 16). "δ, ποινανδυύ, γηιϑδὶ ἤοσα πλδδη ζμγ7: δαοξ, ἀπά 5 ἴἤδη οι οἵ ροϑίκίοῃ ; 

1 5Βῃοι!α οἰδαπὰ αδῇογ "3 '"Π 3 (ΜΙΝ, οὐ 29,4; 15.27.29). ΤὨΐβ 1δϑὲ Ἔχργαϑϑίοῃ 
5. δυϑρίοίουβ, βδίπος ᾿ἴ ἢ 0165 σοογοίοη, νῆα ον 5 ΗΝΗ 5. νΠ]Πρ Μίπίϑῖεγ 
(ν. 7). τ δεϑιὴβ Ὀεϊεσ ἴο οὐ, ἢ ΟΟΕΝ., τ 6 ᾿νῆοΪς ρίγαϑθα θείοσα "ὮπΠ). ΤΊς 

νεῖ "Ὁ 15 νυ οιιϑὶν γτοπάεγοά Ό. (πς Ψψειβίομβ: 3. ωὐγομμιαραη; 85. «λοῖ; Θ, περι- 
στρέψω; ἃ δἼσ. 11 15 οὐ ὉΥ ΘΙΚΟΡᾺ. 85 σογγυρῖ ἔοτιη. [ὉΠ ΠΣ Ἵ ΔΩΔΥΦῚ 
τὺ ΔΥ )ὲ ἃ Προ οαἶ ρμ]ο55. οὐ ΝΘ ΣΝ ὙΠΣΣΣ ἴῃ 29,5; [νυ α]νοπ ἵννο νοῦΠ}5 

δου] ἃ 1). ἰΓιηϑροποά (0 {1λὸ Ἰ)ομιπμίην οἵ ν. 4. -- "ἡ. 111 
Ἀϊ ὉὉ9 ἈΛΔῚΠ ὍΘΕ 1)8) πν; δ πέλται καὶ περικεφαλαῖαι καὶ μάχαιραι. Π1Π1 2. οὔ»- 

76εἰ ἴο ΠΩΣ ἃ5 ἱπαρργορτγίδίε (οσ σᾶνδίγυ, (0 [Π 6 ἈΥΠῚΥ νν85 ποῖ ὨΘ ΘΒ ΠΥ σΟΠῚ- 
ῬΡοϑβεὰ οἵ σανδῖγυ ον), αηὰ ΓΟΆΝ. δάορις [πὰ ἴοχιὶ οἵ ὦ. ἴῃ υςΐ δηυ δ ἢ 8 
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οὗ ραγι ςυαγβ {π᾿ Ὸ ἀγα Ολησο5. οἵ ΘΥΓΟΥ5. ὈοΙΪ ἴῃ 21 απὰ ἰη Φ, δηά {ΠἸὸ 5ἰιοτίοσ 
ἰαχῖ 15 ποῖ ποθ ϑϑαγὴν ἰἰὰ ἰοιοτ. 

(5) ἘΔ 15 βίγδημε ἴῃ {π|5 σηυπιογαιίοη οὐ Νουῖθγη ρθορῖεβ; ννῈ βῃουϊὰ ρευμαρα τοδὰ 
ἪΝ, ν Ποῖ 5 αὐ ἀςὰ ἱπ ΦΑ της τῆλὴγ οἴπον  ςοἀά. (Η-} 87.88.22. 26, α1} αηὰ 3Η, 

(Ὁ) "1 Ὁὁ7πϑ; ταδὰ Ὁ, νιν ὦ, 45 {π6 σοηίοχὶ γεψυΐγαϑ. ς 
(8) 41 5 πγαπιπιαια!γ σοπέυβαα; ρτεάϊςαιϊα5 (ΠΥΔΡΌ, ΤᾺΝ) ἂτα υϑεα οἵ ΥῊΝ νἰοΪὶ 

ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ Ἰ»οἸοηρ ΟἿΪΥ ἰο ὮΡ, πα {Ἰδγα ἰ56 δῇ ἀθταρὶ ἰγαπϑιιίοῃ ἔγομπι 3 κίηρ. ἔδιν. 
ἴο 3 μίυτ. ΕἸ Ποτ, {πὰ εἴαυδα ΠΗ. ., ΝΠ Ὁ 15 ραγδι!εὶ ἰο, ἀπά Ἂχρίαπαίουυ οἵ, 
{πε ὑγασεάίηρ εἰαι565; ἃ σαδηποῖ ὃς Κα (3, ΘΙΚΟΡΕ.) ἃ5 ἀδρεηάοης οὐ ν παῖ 
βος5 Ἰγείοτε (α ῥαμαῖ... ραϊλεγεά. .. 9 16 νἩνιοιω αίμς [6 γῆν) οὗ 7πγαε)). 38 
ἰγηθῃοβοβ: ἡΐοι οὐαί ἐον! ἀσαΐμεί 1}. νιοείαηδ. .. ἀμαὶ ἀσαΐηδί ἃ ἑαπά, 
Οτίοσ 5 μα τοβιογος ΟΥ {π᾿ οπιβϑίοη οἵ ΠΝ... πὶ ὃν (560 (ὉΚΝ.), ν]ιίςῖ 
ἈΡΡ0 6 ηγ5 ἰὼ ὰ σοπηθοδο οὐ ἰὼ μίσοκον, δῆς “Ποῦ ! μου α}5Ν. αἶπὸ Ἰδοῦ ὉΡ ὃν 
ἉΠΟΓ Δ ἽΠῸ ( ν. 12), (Ππουρὶῖν 10 15 ῬΌΒΜΙ]ς {ταὶ ΥῊΝ θῖν οτος 6 υδοΐ, ὮΥ τἱιοϊοσιο- 
αἱ Ἰίσοῃδα, 115 τ ὨΡ. -- "ογ ΥῈΝ ὃκὶ τοι γῈΝ ὃν. 15 
Ιηϑιοια οἵ 5 ἽΠὄ ννα τπνυδῖ, τοι ἴῃς [τ] 16] 15π|, το ΠῚ ἽΠΌ. 

(9) ΤἹ πὴ σαηποῖ Ὀς σοηδίγιο. ΟΠΑΊΖ ᾿ηβογίβ ᾿είογε ἰξ ὉΝὉἹῈ ΠΠΝΣ, ἃ5 ἴῃ ν. 16, 

νη οἷν 5 σγηϊλοιςα!} } Υ ̓αγὰ; ὑδίῖαν οὐ 'Δ, νυνὶ κύυϑ5, ΟΟἸΝ., ΘΙΚΟΡΆΕ. 

(11) Ἰδείοτε ὈΡΌΣ ὅ ἢα5 ἐπί (ΟΟἈΝ. δ»), ργο αν ἃ ἴτος ἱγαπϑίαϊίοη ; αὐϊοσ ὉΠ ἰπ ὦ 
βίη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ - Ὀρῷπι, ροτῖνα}5 5σογίυαὶ δά ίοη ἴῃ ΠΠοὕτον ἰοχὶ οἵ ὅ. 1Ἴ1ὰ 20 

(ΟἹ]οννίημ, ὈΝῸΦ ΠΌΣΟ "319. 15 {Πγοννη οὐ ΟΣ ΟΟΝΝ., οα ἀροοιιηῖ οἔὗἉ {πὸ 3" οἵ (ἰὸς 

ποχί οἴλιϑα, 15 5(γ}}5ιἰσα ιν πρτγοθα θα. 
41 ΠΟΙΣ γΜ8; Ὁ γῆν ἐν ἢ οὐχ ὑπάρχει τεῖχος. 

(12) 81 ὅδ; νυυεῖϊς ὃν. 
(13) 41 ΠΡῸΣ 5. ΠΙΡΉΪΥ ἱπιρτοῦαθ!ς, ἢ ποῖ ἱπηροπϑι δὶς; ἰδάθιβ νου οὶ Ὀς «αἰ εἀ 2ς 

ἠΐοης Ὁ Ἐζεκίεὶ; ταὶ Πλϑ9", ἃ σοπηπίοῦ ψνογὰ ἰῃ ο. 27, πὰ 5υις ΘΠ πα '3 
ἴο δοςοιηῖ ον ἴα σοτγυρίίοη; ΟΟἸΝ. 5.2}25. 
ΕῸτγ ἢ δέκα οἵ {ἴτ6 ϑυμοίγυ, τυ] οἷν 15 δι οβϑίο ὈΥ τς (Ότῖ οἵ {Π᾿Ἰὸ δεπίσηςς, 

εἶνο ργουοθ ὙἼΠΌΝ ἰ5. ειίον νυ ἢ} Ψ1Π| συ ἢν, Ππο]. ὦ κῶμαι (305) ἀπε 50 8; 
ἃ ζύησε. 30 

(44) δ᾿ δ ῖπ,, Ὁ. - - 41 Ρ»ἹΒ μἶναοβ πο βοῆβο;  ἐγερθήσῃ. Ιἐοαεὶ ὙΨΒ, 

(6) 31-2,, Κ, μ]ο558. 

(17) Φ ἰπϑογίβ τῷ Γωὺ αἱΐζοσ πλπν; [Π6Γ6 56 6Π15 ἰοὸ Ὀ6 ποῖα, δἰϊποτῦ ἴῃ 4 οὐ ἴῃ ὦ, ἃ σοη- 

[υδίοη ψ ἴῃς ρτεςςάϊην νεῖϑθ. 
ΤΠ ἱπίστγου. ΠΠ 15 Ὀδιῖες οὐ ά, ἢ Φ, Ἰγείογε ΠΕΜ; ἴΠογα 15 ΠῸ Ῥγορυοῖν ἴτε 25 
'π ἃ ψιοδίοη; ἴῃ πἰδίδιηεης ἰ5 πιεδηΐῖ ἴὸ Ὀς ροϑὶίνα. 
41 ὈΝΚΞ9Π,, Φ, ἢ ΟΑΒΥ ΟἿ Βϑ 00 οἵ ἰπβεγιίοῃ. 
4 ὈΣ παν "ς τοϊαἰπεκ 45. “0γ γεαγς, Ὀαῖ τς σοπδιγιοιῖοη 15 συϑρίςίουιϑ; Θϑ 8 
ςοηποςῖ ἐς Ὀγ Ὁ νι Ὁ; 3 ἐμ ἰἰεδμς ἐπ ον: ἐδ ῥΟΡΊεΠε. 

(18) ἢ ῬΚ5,, δ; Ο᾽ ουιϊβ ἃ "θείογε (ς ποχί πουπ, ἀπά ςοπι πε ἜΦΠ δηὰ ΜΡ ἃ5 40 

5) )οςι οἵ ΠΌΡΆ. ΕῸγ ἴπς σοπΒίγυςοη ΜΔ πον, οὐ Ψ 18᾽,9. 
(21) 41 5πἼπΠ ὅ39, δῇ υἀππαίυταϊ! Ἴοχριοβδίοη; ὦ πᾶν φύβον. Ἰὲςαὰ ΠῚΠ ((ΟΝΝ., 

ΟἸΝ11.1); Δ 5. ρου αρ5 τεροιοη ἔγοπι πδχὶ οἶδιιβθ. --- ϊ ΝΣ ἼΚ,, 6. 
(53) ΔΙοΥ ἩΨΉΡΆΠΙ ὦ 1νὰ5 καὶ ἐνδοξασθήσομαι τε ᾿ΛἼ33)), οης οἵ {Π1 (τ νν σι565 ἴῃ ᾿ν ἢ οὶ 

ιἰς γ]0}5 5 ἴῃ ([Πς ὕταςῖκ. ΟΟΚΝ. {πη κ5 ἰς ἰπ δνογ οἵ ὦ {αὶ 115 ἰδχὶ οοιβ ἴννὸ 45 
ΗΠ) 4 6]5 ἀπὰ ἴννο ΝΙΓ'41]5, δαὶ {Ππ|6 ΘΙ ΘΙΓΥ πᾶν 6 ἐοηγα ἃ5 611] ἃ5 270. 
ΛΣ5)2) ΠΥ ς ἀουίοι οὐ ΡΣ, οὐ Δ ἰιανα (α]οπ οοἱ {πγουρὶι τοβοι ΐδηος 

ἴο ἱϊ, 

Ο 

40 (1) 41 “ἽΝ, δ; 50, ἰοο, νν. 10.13..17.20. 50 
(2) ὙΠΕΨΟΥ ἰ5 τοραγάδα Ὁ ΟἙΔΊΖ 85 σοστυρὶ τορςεκἴοη οἵ ργςςεοαϊηρ ᾿νογὰ [οὐ αὐονς, 

Ρ. 99, Ἰ. 49]. 
Αι ὙΆ; νηϊς ὙὉν. (5) 41 "15, 6. 
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49,0--30 -η θῶ σε  χεβίεἴ ἐ56)»8:.».- ΙΩΙ 

Ἰογ {ἰἰς ἱννο νοῦ)» οὗ 4 ἸΡΘ ΣΝ 951 ὁ Ἰνα5 καὶ καύσουσιν, ἀπο (Ποῖ ἰσ μγοι} 
(ον οὐ ἰὴ 41 ΤΡ. (5ο ΟΟΕἿΝ.), νυν] ῖςοῖι οσσυγα ἰγεῖονν ἴῃ {π6 νοῦϑα, ὀρ ΟΠ ΠΥ (5 
(ποτα ἰ 116 οὐ πὸ ἀϊδεγεπος οὗ τηδδηΐηρ Ὀοΐννδοη ἽΡ3 πῆ ΡΌ). ἴτ ννου]Ἱά "ς 
"ϑεῖίεγ νὰ σουὰ ἤδγα Ἰᾶνα ἃ ννογά τροδηΐηρ 40 εοὐίεεί, σοτγοσροπάϊηρ ἰοὸ με" 
δηα ἸΌΠῚ ἴῃ ν, το, οἵ ν]ιον, Ποννανεῦ, ἴἤθτε 15 πὸ ἴγᾷοθ, Ἔχοερί ἰη ἃ ἡ ΔΊΡΌΘΆ 

2γον ας οὐ Ἰραί ἐλονισεῖνες τοί (ττὰϑβ ὅ.6.); 1{|15 15 ποῖ σογτυρῖ, ἰδ ΠΊΑΥ Ροϑϑ! ἷγ 
ταργοβεηΐῖ ἃ (ογηὶ οὗ ΚΦ ἴῃ 411, τοπὶ δεῖ ρας σοπτα οὐγ ἸΡΎΨΙΠΥ; {ΠἰῸ ΘΥποΟΉ γι 
ἩΡΩῚ πλρὶι [)ὲ χεϊδλϊ δα, οὐ γοὐ]εςϊς ἃ ἃ5 5.γ})8} ἱποογίί θη, 
4 πη, ΘΟ (45 ἴῃ 38,4), ννίοἶι ᾿ὰ5 κοντοῖς Ξ ὙΠ, οΥ ΠΝ, οὐ Δ2Π. 

41 ; ὦ ὀνομαστόν. "οἰηῖ Ὁ. -- [1.3 νυγΣῖῖς Μὴ 5. οἰβνῆοτγο ἴῃ 615 ΟΠ ρον, 
4 ὈΣΊΔΡΠ; ῖς ὈΝΒΚΆ, τακίηρ ἰῃ6 ννογά δ9 ρῬορεῦ πδᾶηιε, “δαγένι, οαϑὲ οὗ (᾿ς 

Ι1)ελὰ 568, ψ ἢ ]. 1). ΜιςοΗ., ΕἘἸΟΗΗ., ΗΙΤΖ., ΟΟΆΝ., ΘΙΚΟΡΕᾺ. (πὰ ἢ τπα 

ΔΡΡτοναὶ οὗ κυ 55). ΤΙουρῖ “δαγῆνε 15 εἰδαννεῖς ἴῃ 6 παιὴς οἵ ἃ ᾿ποιιπιηΐη γληρο, 
ἃ νΔ]]6Υ ταϊρης νν6}} "6 50 Ἵα]δά, [Ιἡἢ τῆς ἰγαῃϑίδοη ἐλ Κ αδίεν 7 “Δὲ 71ι5527.-γ 
116 ὨΣΏ» πλιϑῖ γείογ ἴὸ ἴἰὰ Θογιδηβ, ἡ }ς ἴῃ νν. 14.15 Ὁ 15 {πὸ ἀοϑὶρηατίοη οὗ 
{ιοϑα ψῆο ἰγάναῖβα τς ἰαπα ἴῃ βθασγοῖ οἵ ἀσδλά ᾿)οά 65. 
Ιῃ ὦ πολυάνδριον νψν»ς ἰιανο τς νοτάὰ ἸΏ, νυ ἰςἢ 5 ἃ σΟρΡΥ 55 ἰηβογιίοη. 
Αϊ- ὈΓΏΡΠ ΠΝ ΜΠ ΠΟΌΠῚ, οπλ ἰεἀ ἃ5 υηϊηι6} 0 10]; [γα γ ἀρ {1 σίοῤςα ἐδε ἐγα- 
ψεγ ες, ποῖ τὴς ἐπυσίίῦς (Νο τὸ ἀδαά), ποὺ (ΑΝ Ό5ΟΝ) ἐγανείογς ἴῃ σοπογα 
νοι 15 ἀραϊηδῖ (ῃ6 υ56 οὗὁ ὨΣῚΣΚ» ἴῃ (5 βεςιίοῃ, δηά ἰῇ 1156] [ ηοΐ ργοα]ο) Τιῖ 
ἰῃς σέαγοδογς (νο, Ὠοννανοῦ, στὰ ποὶ ἴοὸ })6 βῖορρε4). ΘΟ καὶ περιοικοδομήσουσι 

τὸ περιστόμιον τῆς φάραγγος, ψδηςς. ΟΟἾΝΙ,Ν, (Ἀρργονο ὈΥ ΘΠ 11.) ἸΘΌΠῚ) 

ΜΠ ΠΝ; θυῖ 8ΌΠ (οσσυγηρ εἰβδανῃοῦα ΟὨΪΥ ἰπ θυ. 2Ζς,4, οὗ {Π|| τηλιχ ] πρ΄ οὗ ἀη 
ΟΧ) 15 ἃ βίγδηρε [6ΓπῚ ἰοτ μι ΟΗ οςα55 ἴὸ ἃ νἈ]αγ; ποῦ ἀο65 1 ἀρρααῦ ΠΥ 

{Ππ|6 πιοιτ οὐἉ {ἰἰδ ναῖον ϑἰιοι αὶ 1γ5 οοσοά. ΑὴΥς 5Ἰχοιυ αὶ ταιαν σχροςί σόμις διιοὶι 
βίαϊοπιθηϊ 5 ἐφ 2γανεῦ ες σἤαί γοῤαγό Ζ:, Ὀὰῖ τὰς ννογϑ (ρογθαρϑ ἃ μ]055) ἂτὸ 
ἀείοτπιεά )εγοπά τεοορηἰίοη. --- 31 ΚΠ Ὸ ΠΛΌΠ; γολὰ Οὐγᾶὰ 1212. 
11.-Ὁ ὈΣῸΡΣ ππ,, ὅ, τορειίοπ ἤγουλ {116 ἤγϑί ρατί οὐ [6 νετῦββ; ἱΐ}5 πογς ἸΠ1ΡΟΒ5- 
51:0 ]6, βίπος 1 Ιηδδη5 {ΠῚ βδαγοῆσγο δηὰ ποῖ ἴπ6 ᾿Ἰηνλάοτε. 

Ὁ ὈΛΏΡΟ; Ο θάψαι; ΗΙΤΖ., ΟΟΕΝ. Ὑπὸ 2 σεαγολ. 
111 ΠΥΙΌΣΠ ὍΡὯΨ᾽ ὍΣ), ἀπ οἱ ὰ ρμῇοββ, οἵ τεροιϊοη οὐ {π᾿ ἱπυπιο ἀΐδιον ργοςοήίηρ, 

γτορἀ Ὦγ Ο 'π ἰἴ5 ΕἸ] οὔγονν ἰοχῖ; {Π6Ὸ βοῆδθο 5660 }15 ἱγγοσονογαθ ο: 20 ΟἸΥ̓ ᾿νλ5 οοη 

Βρόκβϑη οἵ, ἐπε ἢ0 διἰποηήδιίοῃ 15 αι σίποίογγ. ΟΟἾΝ. ἸΔΙΩΣ ἼΘ2) αὐιεὖ ἠὲ ἦν αὐ στη) 

τυύλι ἡἐς νι μίε, Δ ς υὰρῖν νγῖιο, ἀν. 11, ἸΏ 9. ὉΦ ἩἼΣΡ. 
41 απ; ΟΟΕΝ., αἴϊεν. ΒᾺ ἂἃ5. ψΟ]] ἂ5 τς (ὐρίῖς Ννογβίοη ἀηὰ σους ὑγοοκ Μ595, 
95, νυλῖοὶ ργαβογνεβ {Π6 σοπιυϊπαίοη “δά με ὀϊροίί͵ 45 ἱπ ν. 17, Ὀυ (1115 Πα ΓΠΊΟΉΪΖ- 
ἸῺΓ 15 δ:5Ρ|1 6 οι!5. 

Ἀ ὈΝ5; ὅ᾽ ἐν ὑμῖν τε Ὠ33; ΟΟἾΝΙΙ,1, 2) (1 νν}}} διποπβίγαϊθ ΠῚῪ μίογυ) ολ ον. 
ἢ γῖίνοβ ἃ ροοά 56η56, 7 τοῦδ τηιαλι 757 μὲν σον απορσ ἐδὲ μαίομς. 
ἢ "ΤᾺ 5; Θ᾽ οὐ 5 ὅ5, οὐ το ὃ. ΟΟΝ ΝΗ, ὃν. 
41 19), τοιαὶ Ἰὥ2, νΠπΠ {Π1|1.. Δ τναγμία! ποῖς ἢ ΠΙΔῊΝ ἀπὶ (ΝΕ Ο (οι 10 

[9] 

15 

20 

.» Δ] 

30 

35 

40 

1)3}}) ρῖναοβ τς τοδάϊηρ (Ο“γ) γκ9). Α5 τς ρᾶϑβαᾶγε 15 οης οὗ ργοιλῖβο, ἴΠς (Πγοδῖ 
οὗ ἸΜΣ ἰ5 οιι οἵ ρίας. 
418 Ὀπφῆῦσ; ὦ ἀτιμίαν; ΟΟἿΝ. ὈΠῚ ὃ9 αἷδήλεοίγ γοῤείξέριεδησες, τὸ ἄστας νἱτ (ΟἸ]ονν- 
ἱῃρ ΣΡ 59. --- 41 3, ὦ. 
41-[ Ὀ3Ὶὴ,͵, δ, οπγεις ἴῃ δοςσογάδηςα Ἀν} {Ππ6 ΡΠ γαβθοϊορῪ οἵ {Ππ οἰιαρίοτ. 
“1 ΡΠ; ΟΟΕΝ. ΛΠ. Ὁ οπλὶ5 28Ὁ (γοπὶ Ὁ ΒΠΌΣ5Ὶ ἴὸ δπᾶ, θυ τῃς σοπίγασι ἰη 
ἴπ6 σεςοηά οἰδιιθα 15 ΠΟ 5ϑΆΥ. --- ἸΔῈ ΠΕ; ΟἹΝ51). ὈΠΊΝ. 

11 Ἴϑε; ὅ ἀνθ᾽ οὗ; γοδλ΄, ννῖ.7]}} ΟΟᾺΝ., ΟΚΑΥΖ, "ΒΝ Ἰ»ν. 

Ρ 

45 



102 --αϑοόῶθς ἐχεβίεἴ 496,»»8;»- 40,1---13 

40 (1) ὦ Ἰγερίης Πα οἰναμρίογ νυ καὶ ἐγένετο. --- ΗἹ ΤΟΣ ΦΒῚΣ (πη σχρτγοσείοη (ουπὰ 
πονοῖα εἶδα ἰπ ΟἽ), ὅ ἐν τῷ πρώτῳ μηνί. κά γι. ΤΏς τπόοπῖ]ι 15 πεςο5- 

ΒΔΓΥ ἴἰεγα. Τ|ιὰ ίτο Κεαγ᾽ς 2)» οὐ 4 5 ργο αν ἃ ἰαῖαῦ βογὶ γα] σοτγιριίοη οὐ 
Ραγαρίιγαβε; ἃ Ὑοιγ σου]ά οὶ Ὀδμίη οἡ {ΠπῸ ἴοπῖΐ αν οἵὨ (ἰδ πιοηίί, οχοσρὶ 
Ῥοϑϑί!γ ον ͵υ}}} 66 (1 εν. 25,9), ἀπά εἰϊαὶ 15 ἱπιργοραδὶς (οὐ λΔοσὰ ἀα- σλαπάλ, 80). ς 
ἴῃ βιιρροτὶ οἵ 333 5εε ποίεβ οἵ Η11Ζ., ΘΜΕΝΌ. Ῥοβϑίδὶν 41] γεδὰ ὈΥΣῚΠ ΨΙΊΣ, οἱ 
Εχ. 12,2. 3. 

δι -ἜἘπφϑ, , δ, 5.4] Ἰηβεγάοῃ, ννὶς]ι ἱπιδγγυρίβ ἰἶἰἰδ σοηπαοιίοη. 

(2) Δἴ 55; Ο ἐν ὁράσει; τεδ( 5ἰην. ΠΝ, ψ ἢ] ἢ 15 τότ δοςσυγδῖία. 

“ΝΠ, δ, Ἰηδογιίοη ἱπάυςεα Ὀγ ἴἰ6 ΠΟ, νης πιαάς ἃ πον βθηΐθπος Π6- 
Ο6558γ. --- 41 δπκ; τυτῖϊα ὃν. 
δϊ 35; ὅ ἀπέναντι. Ἐοδα ΝἼ28᾽; ἴῃς 5ἰαἰοπηθηὶ ἐμ 290» 5 ἤσγα πιοσα ηδίαγαὶ 
εἰϊλη οἡ 274 τομΐλ. 

(4) ΔΊ ΠΡΝ3Π ΠΡΛΙΚΊΣ; οὐ (ἢ  ἴνὸ ἤπια Π'5, ν]Ἱήοῖν ἀγὸ οἰἰπογ νον ] ιῖςγβ, οὐ 
σορΡγί δι᾽ 5 γερειοη ἔγοτῃ ἴἰἸ6 (οἰ οννην ἰδία, ις 

(5) 41 ΠΡΙ͂ΡΥ; τεδὰ ἸΛΊΡ. 
(6) δ᾽ 3 "; τεδλα Ὁ Μ35, 85 ἴῃ νν. 1.17 ἅς. 

Κι ΝῸ Ἰπῦνο5; ντῖῖς Οὐγὰ 55. Εὸτ Ἀ1 ὈΡΌΆΡΌΣ Ὁ») ὦ Π45 ἐν ἑπτὰ ἀναβαθμοῖς .- 
γΦ ΓΟΡΌΣ, βυρριγίηρ [ῃ6 πυπιῦοῦ οἵ 5ῖερ8 ἴο ὕε δχρεςιβά πεγο. Ὑεὶ, ἰῇ νν. 22.206 
ις παι] γον (1π ἰῃς οὐνοῦ σαῖς 5) ἰ5 ἱπιγοάδιισαά ἴῃ ἃ πιογα ἰογπηα! πϊδηποῦ, απεὶ ᾿ὶ ἰ5. 20 
Ῥοτγῖνα ΠΡ 5 ̓λοτα ἰπδοτίοὶ ΠΥ της (τας 5οῦς (οτ {6 δας οἵ σοπιρίοίοπ 658. 
Μ1.-}-: 3ΠῪ ἽΠΝ ΠΡ ἽΠΝ Ὁ ΠΕ, ὅ, “οργίπον τοραοίπίοι ἔγοιν ὑγοςοαϊηρ οἰλυδο, πος 
᾿ποδηϊη }655. 

(7) 41 ὈΧΆΠ 7.31; ὅ καὶ τὸ αἰλαμ (τ 5.) ἀνὰ μέσον τοῦ θεηλαθ. Τῆς 2έλασίεν (0 Ὲ) 18 
[ούὰ σογίδιηἶν ἴὸ 6 ΒυρΡ] ἃ ἴῃ τπουρσιῖ, τπουρἢ τα οτἰσίπαὶ ἰοχὶ ΠᾺΥ 54} 5: ΠἸΡῚῪ 25 
{λ6 τῤαεε δείτυσοη. [ΜᾺ ἮΔ5 πῸ σοπηδοιϊΐοη ἢ Αϑϑγυ. 27. Τῆς Αβογι. ννογὰ ἀοἊ5 
ποῖ ποδη ἐλα)μδερ Ὁυϊ ἐπεαμίαίοπ. ἴῃ [6 ράβϑϑαρε [1 ἰκ 23,43. ννε πιυβὶ τοδή 
“-» δ ποῖοι οὐ ἀνα ἢ. “(ὁ ΠΝΙΙΤΖΘΟΗ, ΠῪΝ 1418: γοιὉ"; “7 Μμιβϑν μ᾿ 8 

διῤῥίωμοέ, γυ. 183. -- : 1',. 111} 
Ιηὴ νν. )Ρ.8 ᾧ ρίνεβ {εἰς αἰπιοηβίοηβ οἵ (ἴὰ βεοοπὰ απὰ {ἰγὰ ΝΏ (σκαγα:γοον"5) αἵ 10 
Ἰσησὶῃ (πῆς πυπιοῖβ ατὰ {π᾿ ϑᾶπης α8 ἴογ ἴῃς ἢγϑι), νυ ἢΐ]ς 41 1π 20 ρίνοπ (ῃς ἰπποῖ 
ἣν οὐ νόει μσ. Τῇ ἱννο ἰοχίβ ἃγὸ οπίγεϊν ἀϊπογεηὶ, δη ἃ σον ἴἢ6 ἰιαπαᾶϑς 

οἵ τενίβεγβ; θυ δο(]. ἅττα ργουϑῦϊ!α, ἀπ ννα πᾶνα πὸ οἶεαγ στουηάβ ογ σπμοοϑίηρ 
"είν θη {{Ππππ}. --- ΟἹ ΝΗ οὐ ὈΡΝ 5ες ποῖς οἡ 8, 16. 

(8) ΑἸ Ὁ ἼΠΝ ΠΡ ΠΤ ΟΠ ὈΝΧ ΠΝ ἼΘΗ, σοργίβι'8 γεραιἰοπ ἔγοπν ργοςεαϊημ 56 η- 35 
ἴδῃςα. 

(9) Κι Ν᾽; ντῖῖς, αἴον Οὐτᾶ, γϑΝΚῚ) (πὸ πιϑαϊα! " ἴῃ δ κ 5 ὑςίῖετ Ἔχργαϑϑεὰ). 
(τοὺ Δ Ὀὐκδ; ντῖις Ὀδϑκῦ, 
(1) 41 -Ἐλιοκ πὴ» σὺν ψη ΤῊΝ, οἷά α1]058 (ΘΜΕΝΌ), ἰουπὰ ἰῃ , Ἔχςοερὶ {ἰαὶ τ᾿ ς 

ἰαϊίοτ 58 εὗρος ἔογ ὙΕ; Ὀυϊ ἀνθ ΨΠΠ τΠἰ5 σὔπημς τῆς 5ιἰαϊδηγοπὶ ςοηϊγηάίςι5 40 

ει, πηά (οὐ {ἰἰὸ παῖ ον λἤλγίεοσ ἰἰγοτα 86 615 ἴο ὃς πο ρῥΐδες ἰπ {Π|π ἀοπετίριίοη. 
ΟΟΕΝΙΙ,Ἱ, ΓΔΏΒΡΟΞΘΟ5 115 ΔίιοΥ 12, [ππ8 ψαϊπίηρ ὑπ ἴῃ (ἢ αὐγδηγειποηΐ οὗ (ἢ 6 
εἰοιαἶ5; Ὀυ1 νοῦ δῖ (ἰἰς οτρίπαι πλα αἰν5. τη} 8. ἀοι! 11. 

(12) Ἰλοίοτς ΠΘΜΝ αἰτς Ἰπβοσγιίοπ οἵ ΠᾺΡ 15 συ οι ΟἉΠΥ ΠΟ Ο5ΒΑΓΥ. 
ΗΪ -1- 5122), σοργ 515 τορο([οη, Ὀτοακίηρ ἀρ (πο οἴλυθε ΠΡΌ ἈΠΕ ΠΌΝΙ. 45 

Ν, 12Ὁ, (τοῖν ΜΩΠῚ ἴο οπᾶ, 15 οὐ ο ΟΥ̓ ΟΟᾺΝ. Ὧ5 βυρεγῆυουβΒ. Τίνα 5ἰπρ. ΜῈ 15 

βίγαησο, αηᾶ 5δουϊά, ρογῆαρθ, Ὁς οἰδληροά ἴο ρίυγαὶ, ᾿πουσὴ (ἢ νογὰ πιαὰν Ὁς 
ιι5εἀ ίοτ (ἴ6ὸ ννοΐα βἰγυςσίυτε οἡ οι 5:465 οὗ ἴΠ6 ραϑϑαζοιναγ. 

(13) Ἰηϑιεδά οἵ 2] 5) (υνίςο) ᾧ Πα5 τοῖχος, ψῃϊοῖ ΟΟᾺΝ. δάορί5 85 γοϊϊανίηρ ἴῃς οὔ- 

δοιγν οὐἉ {πὸ πηδαδισγοπιεηῖ. ΑΞ νὸ αἵς Ἰρηοόγδηὶ οὗ ἰῃς ατγοϊιοςίαγαὶ πιϑι!οῖβ 50 

πα ἀχρτοβϑίοηβ οἵ ΕΖεκῖ6} 5 τἰπις, ἰἴ 15 ρου αρθ ὑὕσίῖεγ ἰοὸ Κορ ἰἰἰς παγάογ ρἤγαϑς 

οἵ 4, ἀπά υηάεοιβίαπα ὦ ἃ5 δ ἰπιογργοιδίοη; (ἴπ πιθαϑυτεπιοπὶ ϑόνε γοο 10 γοοῇ 

5665 ἴ0 πτοδῃ οὐ αὐέ, --α Ἰοτν 41 ΜΗΠ 3)0, ΟΟἾΝ. νυγῖῖς5. ἸΔΝΠ ὙΡΌ (οἱ ν. 15), 

Ο 



40 

(1:4) 

(15) 

40,14---2}4 --αἰθόοῦςε δ χεβίεἴ ἐ62),.8;»-- 103 

ν ον, Ἰοννονοῦ, ἄς) τ. 00. (ᾺΓ τον 41 ἀπὶὶ Ο, ἀπε 15. υἱπποσοδβαγγ, (ἡ ΔΖ 
βυρροϑῖβ ἃ σοτϊη)ἰηδίίοη οἵ 41 αῃὰ ὥ: ἈΠΠ ΡΌΝ 220, αηὰ ἴῃς γεδάϊῃρ ΠΡΌ οι 
ἐλε ὀέεανι. ΘΙΈΟΕΆ. οπἱῖβ 13Ρ.14.1ς 85 υηϊηιο! ]! ρΊ0 16. 
Αγ)»; τεδά, ν ἢ ΟΟΕΝΙΙ,,, ἼΘ᾽), [ΟἹ] ον αν ν. 13; ΘΜΕΝῸ ΤΊΝ. 

ΑἹ Ὀὐδπ; τεδά, δϊεγ ὦ, ὈΡΕΠ. 
Αι οὖν, δὴ ἱπιροβϑῖθ]α πιθοῦ; Πα, ἢ ὦ, Ὀσ». Αὐτοῦ [ἢἷ5 ννογὰ ΟΟἘΝΙΠ, 
ἰηβεσίβ, ποῖ νι στεδὶ γον, [6 ΠῚ Ἢ ΠΏΡ οἵ ν. 13. 
1 Ψη πη δα ὑκὴ απ 216 σαίσισαν αἰἰλοίμοι ἐλ ῥέδίαν οὐ “γε εονγέ, ν)άςὶν 
γί εἰ 5 πὸ βεῆβο. ὦ θεειμ τῆς πύλης, ψίιοηος ΑΙ: ἽΡΟΠ ὝΣΠ ὈΝΚΕΠῚ ὉΔῚ, Τει 
εἶς σουτὶ ἀεὶ ποῖ, ρῥγοροῦῖγ προρλκίημ, δοίη {πῸ ψυλγ ΓΟ 5. ΜΙΝ) {Π|Ὸ 5 
ουἱ ὅκ, τη ειηρ: αγε αἰἰγοΐρ»ῖην ἐἀε ἐοπεγί τας ἐδ σαίεευαγ. ἸΑΝΤΌΒΟΝ : αγε αε- 
7οἱπέμσ ἐλ ῥογολ (Ὀ58) τυας ἐλε εοργί γομραῖ αὐδομέ 1λε ραΐίέ. ΤῊς εἰδιι5ε 15. οπλΐ- 
ιαἀ ἴῃ 3, απὰ ὈὉγ σον. Βοαδαὰ ἼΜΠΙ ἽΡΟΣ δὰ δκὶ, σμα 1λ6 ερμγέί αεἰοῤιοα ἐλὲ 
νεσίδικίς ο7 116 ραίετναγ, ταὶ 15, ὁπ6 ρϑ5βοά ἴγοτῃ [ΠπῸ νοϑ]υ}}6 ἱπίο {Π|ὲ σουτῖ, ἃ 
βίδιεηεηῖ τΠΔϊ ἐχρίδίηβ {Ππ|ὲ ροβίτοη οἵ ἴπ6 νεβιϊσδυϊα. Ὑὴδ ἰγδηβροβιιίοῃ οὗ ἽΣΠΠ 
δηᾶ ἽΨΥΠ οΥοβ η0 βεγίοιιβ ἀἰ που, ἀπά {6 τοδάϊηρ δὴ (ΠἹ 5) Ν) ἰ5 (λνογοὰ Ὁγ Φ. 
Δ ὅνυ; τοαΐ ΡΨ), 85 (ἰνῖ5 ρίνοβ οὔθ ἰογιηίηιι οἵ [6 τδαϑιυγοπιαπί; ἰἰλα οἱὐἰποσ ἴοτ- 
ὨΛηυ5 5 μίνϑη [ΥΓΠΕΓ οἡ ὈΥ 280 Ψ, νυ ὶσὶι τηυβὶ )6 ταδὰ 505 ἽΡ (ΟΟΈΝΕ,, Ομ ῖϑ 
δ»). ͵ 
Αι ΚΒ γΠΜ; τε Οὐγὰ ἸΠΆΠ, ν Πς ἢ 15, ρετπαρβ, ἔοτ ἸῸΝ οὐ ΤΡ; (5. "Π8); 
[6 νοζὰ οὁσουΐβ ΟΠ]Ὺ εγα. Ὑγϑηβροβα δηὰ τεδὰ Ἅ.Π ΠΝ γον 4λε νερέϊδιέε 
οἤ ἐλε φαίξιναγ; ὦ τὸ αἴθριον τῆς πύλης ἔξωθεν εἰς τὸ αἴθριον αϊἰλαμ τῆς πύλης 

᾿ ἔσωθεν; αἴθριον -αἰ 250, ἀπὰ ἔξωθεν -ΞἸ Π, ἰποιολα οὐὨ ΛΝ, ἃ τοι ϊης ν Πο]ι 

(ι6) 

(1η.18) 

᾿ (9) 

(0) 
(21) 
(22) 

(3) 
(24) 

15. ποῖ ἐπῃργο 4 6. 
ΑΔ ποπῦκ; ντῖϊς ὈΠΛδΝ 244» τυανέ βίας. 
Αἱ πῖδυδδ; ναῖε Ὀὐπῦ. ΤΊῈ βἰπρ. ἰα Ὠδοαββαιυ, ἃ5 ἴΠδγε ἡγν85 ΟἿΪΥ οὴα ναϑβεϊϊυὶς 
ἴο Θδςοἢ ραΐδιναγ. 
1 {ο]]οννίπε ΠΌΔΛΟΠῚ οὐδε τῆς ᾿πὶ Αἱ 1. --- 411 ὃκ (ἰἄγες π165); ὅ ἐπί. 
Αἱ επὰ οὖ ν. 16 ὦ μᾶ5 ἔνθεν καὶ ἔνθεν (οἵ {{π Ρ4]π|.ἴγ6 65), Ξε ΠῚ ΠΡΌ, ἃ παίιυγωὶ 

8Πη4 ποῖ ᾿ ργο Δ 0 ]6 τοδάϊηρ. 
ἈϊλπΗ; ὅ ἐσωτέραν. ἴῃ ν. 18 Ο τοπήοτς τῇς ἤτοῖ ΠΡ ὮΥ στοαί, (πὸ Ξεςσοπα 
Ὀγ περίστυλον, ἃ5 ἴῃ ν. 17; [ἴ ρτοϊ ν δα 4 ἰοχὲ αἀϊογοπὶ οὶ τ οἵ 41}. 
ΟΟἾΝ. Ὀγδοκοαῖβ ΠΏΠΙΉΠ “ἽΠ 45 βϑυϑριοίουβ, βίπος 1ἴ 56 απ ἴο πᾶνα 20 μυλας ἰη 
τ(ῃς 5ἰγτυςίωγα. 
Π)είοτε ν. 19 ΟΟΆΝΙΣ,, ἰπβαγίβ ὈΣῚΡ9 ὝΨΟΣ ὍΣΕΣ ὝΠΟ 2 ̓ι, 45. νν. 23.27, υῖ 
ἴῃς ἀειαὶϊεἃ σἰδίεπιθηι ἱῃ ν. 19 σοπιραγαά νν ἢ (πὶ ἰῃ ([Π656 νοῖβεθ ἀοδβ ποῖ ίανοτν 
16 Ἰηβεγίοη. 
Αἰοῦ ΠῚ Ο μᾶς τῆς αὐλῆς, ἃ ρμγοροῖῦ δχρίαπαιίίοη, [οι ΠΟΙ ΔΏ5 τἱπηο οββαγυ. 
ἙΑχίθογ οη, ὦ τοαὰὶ Ὁ ἰπβιθςδα οἵ 411 ἽΣ»Π; Ὀεΐννεεη {Π|ὸ ἴνο γεδάϊηρϑ (Ἰεῦα 15 ΠῸ 
βοτίοιιβ αἰ ογσηςα. 
31 -Ἐ ΟΝ ὈΛΊΡΣ, μ]ο55 οἵ βου) αὶ σογγυρίίοη. ὦ τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς. 

καὶ ἤγαγέ με ἐπὶ βοῤῥᾶν καὶ ἰδοὺ πύλη τῷ ἍΨΨ Π5ΠῚ ἸΌΥΠ ὙΤΥῚ 52)3.2) ΠΟΥ ΠΏΒΠ, 

ἴῃ Ψ Ὠοἢ τ 6 ἤγϑι ννοσγά 15 ἃ σοιγυρίίοη οὗ ὈΣῚΡ, ἢ 6 τπ6 ἸἸΒΥΠ τὴν Ὀς ἴῃς νοτγά 
οἵ ουγ (οχί, (ἀϊϑρίδοο ἰῃ 411). [τ 15 δἰ πιρίοσ, ονενεσ, ἴο γθαά, δἱ ([ῃ6 Ὀεριηηϊηῦ 
οὗ ν. 20, Ἵγυπι δ 3 ν. Τῆι ννογάϊῃρ οἵ 41 ἰ5 βεῖε βοπιενμαὶ ἀϊδγεπι ἰγοπὶ ταὶ 

οἵ ἴὴ6 ρδγα]]αὶ ν. 24. -- 41 γυπι; ὅ καὶ ἰδοὺ πύλη, ποῖ 50 νν6]]. 5 

Βείογε ΤΊ ἰηβοτὶ τς σοηποςῖνα ., 
ΚΠ ἸΚην, σῖτα Οὐγὰ ὉΚΡ, --- ΚΠ} 15.) πὰ ἩΌΚΥ; τῖτα ϑ Ὁ) ἀπα ἸΌΡΜΊ. 
ΚοιΒὴ ἸΡΠῚ δηὰ ὙΔΡΔῚ; ντῖῖα Οὐγὰ γ πὶ ἀπὰ (ν ἢ οπγσϑίοη οἵ ν) Λη). Εν 
ΘΟ νυ τῖτας ἸΌΝ (ονίος ἴῃ Π||5 νογ50). 
Ψ1 ὉΠ 55; ταδὰ ποῦ, ατογ ᾧ ἔσωθεν. 5ΊΕΟΡΆ. οἵη 5 (Πἷ5 ἀπὰ ἴῃς ργοσεάϊηρ νοτγά, 
ἈΪ ὈΣῚΡ5.; τελά, νι ὦ, ὈΣρῦ 58. ΟΒΑΤΖ τοπάστς ὦ ΟΥ̓ ΣΡ᾽5. 
Κι ὗπ; ντῖῖς ϑκ; 566 ου 40,9. Εὸτ ἸῸΝ νης Ἰϑῦκ, Ὠοίοσε ἔπαθα ννογὰβ 
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(25) 
(26) 

(27) 

(58) 

(29) 

(30) 

(32) 

(23) 
(36) 

(32) 

(238-42) 

(38) 

(39) 

104 - οὐ θοεθὸς χεβίεἴ 46.4»»8:»»- 40,25---30 

Ὁ ᾿ια5 αὐτὴν καὶ τὰ θεε καί, οἷ ν. 29; {Π|656 ἀοίλ!|5 ἀγα, Ῥοιἢ ἴῃ 2 αηά ἰπ , υη- 
ςοτδίῃ. 
4. ἸΌΝ; ψτῖϊα ἸΟΝῚ, --- Ν, 250 15 οἰι 6 ΟΥ̓ ΟΟΆΝΙΙ,1, ἃ5 ὈΠΗΘΟΟΒΘΑΥΥ τορος ίοη. 
Το ἸΠΡ υτῖτε βίπρ. Ἰλὸν (6 αὐτῇ τα) ἀπὰ (ῸΥ ΔΝ, ἐντῖτο ἩΔΌΝῚ. 
4 Ὁποῦ; τοαὰ ΠΌ25, αἴογ ὦ ἔσωθεν. ΘΙΚΕΟΕᾺ. οπιῖῖθ "5 "ΜΝ, ἂ5 ἴῃ ν. 22. 
Δι (ἴδ οπά οἵ (86 νεῖβα νυγίϊθ γνδὴς: (οσ Κι 10 δ κ. 
Αἰ (με Ὀερίπηίηρ οἵ ἴῃ νεῖβε ὦ ᾿ιλὰ ἽΣΠΠ Ἵ»Φ 2) γι; ΟΟΕΝ. ἽγΠ ἼΡΣ Ἴ2)Ό). 
Τῆνα ϑιογίοσ ἰογπὶ οὐ 41 ἼΣΠ5 ἽΡΨΙ 5ο.πη5 "ογα ργοίογαῦ]α, βίηςα ἰϊ ἰσ ποῖ οβουγα. 
4 ἘΌΤῚΠ Τῦῖ,., δ, τεροιοῃ ἴτοτι (τ ργεςβαϊηρ οεἶδυβο; ἴπῸ πγεδϑυγαπιοηῖ 
νουϊα 6 τλογα παῖυγα!ν ποτινασά, βἰηςα {Π6 Ῥσορημοθὶ ἄοα5 ποῖ γοδοὶϊ {6 ἱπποῦ 
σαῖς {1}] ν. 28. 

ΤΊις βεσοης ὈΥ̓ 15 ἰδ κίηρ ἴῃ ὦ, δηὰ 15 ἴῃ ἔποὶ ποῖ ῃδοοββϑαῖγ. [{|τ 6 τοιϊαϊποά 
εἶα τιϊεῖς πτϑῦ γα οὐἰσα ἴῃ ΨΌΜ,. 

Ἴις Οὐτὰ ρ]ιτ, ἔοσιη5 Λϑ ΟΝ), ὑΜη, ἀπά τὸ Ιἰκα, ἀπά ἔἰς ΚΑΙ ἸῸΝ ατς τὸ 
υ"ς νττίοη τπτοι σους [ἢ]5 σπαρίοσ, δηὰ ἰξ νν}}} θς υππθοσϑβασυ ἴο ποῖς {Π6Π|. 
Ν. 295 (ΞΞ 2ςὉ) ἰ5. οπγίε Ὁ ΟΟΕΝΙΙ.,,. 
ἢϊ-Ἐ ΠΊΌΝ ΨΌΠ ΠῚ] ΠΌΝΣ ὈΣΘΡῚ ὉΠ ἼΝ 330 3.30 ΠΊΘΕΙ, , ΄, σοργίϑι᾽'5 γερβι θη 

(τοπὶ ρτσοσαϊηρν νεγβα. 
411 ΣΡ ΤΥ ΒΠ ὝΜΠῚ δπ; δ εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολάς -ὖξ 
" ΠΣΒΠ ὝΨΟΣ, ᾿νο σα Δ} σοοά τολόϊημθ. ΟΝ ΑΊΖ, ἰνοϊ ἀὴρ ταξ {6 σας ἴνπ5 
"66 ἢ ϑυΠηοί ΠΟῪ ἰτοδιθὰ αὔονα, ργοροβοβ ἴο γεδὰ Ὁ"ἹΊτσες ἴοτ ὈΣῚΡΠ, 
Ν᾽, 23" τε 2οῦ. 2ςὉ οἵ 3], 15. οπν τισὶ ΟΥ ΟΟΈΝΙΙ,,. (34) Δι Οτὰ γῦρο; δ αὐτῇ. 
ΒΟ] ον ηρ ἀῈ ποτ οὗὨ ν. 33, αἴ ἸΌΣΜῚ ἰηβαγὶ ΠῸΒΚΠ ΠΡΙΦΘ, ἀπ αοσ Υ ᾿πβοσγί 
γοῦπῦγ. --- Νν, 160 τα 2: Ὁ, 5 οὐχ ΌῪ ΟΟΆΝΙΠ,,. 
4 ΎΡΑΥ; ταδὰ ἸΌΝ, νῖν Ο, ἀπὰὶ ἔγοῖι {ἰια σοπηαςείίοῃ. 
4 ὅν; ὅ᾽ αὐτῇ τεῦ οὐ νὃνκ. Τῶτγοα τἰπι65, ποσὰ δηὰ ἰῃ νν. 26.34, ὅ ἢᾶ5 15 
τοδάϊηρ, ννηϊοὮ, (οΥ 115 βϑῃῃιογίημ δα, πρῆς 6 ῥγοίογαϊθ, Ὀυϊ ογ [τς 41 γοδάϊηρϑ 

πῃ νν. 6.40, ἰῃ Μ]ῖοὶν (ογη5 οὐ ΠΡ ἄγὰ τησἰπιδϊποα, νΏοτο ΠΟΡΌ 5 οπιρίογαά, ἰὶ 

ΔΎ ἢ). οίιοΥ ἴο νυτῖῖο τὰ ργοροσϑοη ἃ ἰγείοτα {6 πιπλοτγαὶ. 
Ιη νν. 38-43 {ἰἰὸ ἴοχίϑ οὗ 2] δηὰ ὦ εἶθ ν οἷν, 50 (παῖ, ἱποιοδα οἵ αἰοιηρύηρ ἴο 

οσυπδίτγιςς δῇ σοοσιῖς τοχί, ἰξ νυ. Ἰνοιίοτ τὸ ρίνο Ο ἰπ Π|}}, Φ: 38 τὰ παστοφόρια 

αὐτῆς καὶ τὰ θυρώματα αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμὼν αὐτῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς δευτέ- 

ρας ἔκρυσις 39 ὅπως σφάζωσιν ἐν αὐτῇ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ὑπὲρ ἀγνοίας 
45 καὶ κατὰ νώτου τοῦ ῥόακος τῶν ὁλοκαυτωμάτων τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν 

δύο τράπεζαι πρὸς ἀνατολὰς κατὰ νώτου τῆς δευτέρας καὶ τοῦ αἴλαμ τῆς πύλης 

δύο τράπεζαι κατὰ ἀνατολάς 41 τέσσαρες ἔνθεν καὶ τέσσαρες ἔνθεν κατὰ νώτου 
τῆς πύλης ἐπ᾽ αὐτὰ σφάξουσι τὰ θύματα κατέναντι τῶν ὀκτὼ τραπεζῶν τῶν 

θυμάτων 42 καὶ τέσσαρες τράπεζαι τῶν ὁλοκαυτωμάτων λίθιναι λελαξευμέναι 

πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος καὶ πήχεων δύο ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ ἐπὶ πῆχυν 

τὸ ὕψος ἐπ᾽ αὐτὰ ἐπιθήσουσιν τὰ σκεύ ἐν οἷς σφάζουσιν ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτιύματα 

καὶ τὰ θύματα 43 καὶ παλαιστὴν ἕξουσιν γεῖσος λελαξευμένον ἔσωθεν κύκλῳ καὶ 
ἐπὶ τὰς τραπέζας ἐπάνωθεν στέγας τοῦ καλύπτεσθαι ἀπὸ τοῦ ὑετοῦ καὶ ἀπὸ τῆς 

ξηρασίας. Νοείτιογ 411 ποῖ ὦ μίνεϑβ α βαἰἰϑίβοίογυ ἰοχὶ ἴῃ νν. 38-42, απὰὶ {ἰἰς ἐλ 15 

Οὗ αὐνὸ ΟΣ ΠΟΊΑΙ ἀγγαπμοπηοιῖ σὴ ΠΆΓΠγ τς τοσονογοί, δὸς ΜΕΝ, ΟΟΚΝΤΙΜ, 

ὈὈΛΝΊΌΒΟΝ, ΘΙΚΟΡΈΙΙ, ΟΒΑΔΊΖ, ΒΝΕΊ ΠΟΙ. Ποτ {πὸ ὑγἱηοίραὶ ἀἤογαηςοϑ οἱ 

4 πὰ Ὁ ἴῃ ιἰν|5 ϑοσιίοη οἴ σβροςία!!ν 11. 49-532 πὰ μ. τος, ᾿ϊ. 4-.7.9-.11. 

ι5.- 17. 

4 ΟΣ νυΠ; πιὸ ϑίηρ. ΟΠ. 
ἈϊοΨ; ὦ 5, Πδσα πηθδηηρίοβο;  ἔκρυσις ἐγαΐμ 5θοιβ το 6 σοπησοιοα 1} Ξϊ 

ἹΠν 1) τυασλεά; Ἀὶ πνπ πβ,, δ. 
305, δ, υἱιίο!ν ςοπηοςῖβ 35 νι} Ιπῦ. 
[Ιπ 30" πο, ὦ, ν οῖν εἰοα5. ποὶ οἰσατὶγ ἱπάϊσαϊς ΔΠΥ ρίλος ἔου ιἰνε 5ἰαγίηρ' οἵ 
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40,40---41,6 -θος ἀχεβίεἴ 486)»8:».- Ιος 

Αι Ὀπῦῦκ; ντῖῖς ὈΠΌν. 
(40) Ἀ1-Ὲ ποι", ΡτοΟ ) ΑΙ ρμ]οβα; τἰς εἰδβοτριίοπ οὗ {πς 5ἰςννῖ 8. ἰσείηρ ον τίς α 

2όγεορ ροΐμρ' με ἐο ἐλε νον ἰῃβιεδα οὗ ομέεέης ἐλε ρον» ἰβ ἀπηδῖιτγαὶ. 
6 ῥόακος (πῃ 5οιλς Μ5 ῥύακος), ΔρΡρατγοηῖν τἰς τοπήογην οἵ ἃ ἀστγίναπιϊνο οἵἁ ΠῚ, 
τολὰ ἰηβιολά οἵ 41 ΠΉΠΟ; Ηϊ ΠΟΙ͂Ρ ννὰβ τοδλά Ὀγ ὦ πῦρ; 411 ὝΨΠ πηρῦ, ὦ ΠΡΊΠ; ς 
αἤογ {πὸ ἤτοι δηά βδεσοπή ἀλλο ὦ ᾿πβογῖβ ΠΌΝῚΡ, ἡ“. δ. ἰὲ μίνοβ ἴννο (4}}165 ΟΥ̓ (Πς 

5 (ἴον }} οὗ τὸ ἀσπιη, ἀπε ἴννὸ γ τἶνα ν διε ο, 
(41) 411 Ὀπῦπ; νεῖ Ὀπν. 

41 νοπῦϑν Ὀπϑ᾽ ΛΠ Πο πλοῦ; Θ᾽ ΠΕ} ΠῚ ΠΌΠΟΙ ΠΛΌ Ἢ) ΠᾺΡ ἸΟΠΝ ὈΣΟΨ, (τον νυ] οἷν 
ἴῃς ΠΕ αἴτεον ἸΌΠπν πιὶρῆιῖ "6 κἀοριο. ᾿ Ιο 

(42) ὦ ἰς ἰάδοπεῖςαὶ ἢ ἹΪ. 
Ἀ1- πρηνϑ, βεῦῖθαὶ τερευιτίοη ἔτοπὶ ἰγεῖονν βοτὰ ἰς 5 βαϊὰ, θοιὰ ἴῃ 3] απὰ ἴῃ Ό, 
τας 656 τΔ0]65 νεγα ἔοσ πα ᾿ρ] πηοηίϑ οὐ βδογίῆςς, δηα (ΟΥ ΠῚ ἃ5 ννεῖ! ἃ5 ΓΘ. 
2 Ὀπῦῦκ; υτϊα ὨΠΛΌΡ. --- [ἢ 4211 1Π.25})ὺ οὐχῖς (6 Ἰηΐτία! 7, ψ ἢ ὦ. 

. (43) Ἀϊ Ὀ5γ)ιδ; ὖ λελαξευμένον, --Ξ Δ"); αἴἴεῦ ὙΠ ὉΝῚ Θ᾽ πᾶ 5 ἼΡΦΟ ΠΙΘ9Ὁ ὉΘΘΌ ΠΌΡΡΩ Ις 
ΔἽΠΌΝ; σονογίηρ5 ἴοσ (116 14}0]65 ἃσγὰ ποῖ ᾿πηρτγο αἰ ο, του ρῖν ΠΥ το 5ιου! ")ς 
Ῥτοίϊεδςοϊοα τοι ἀγγηδδθ5 ἰ5 ποὶ οἶδδγ. 
ΤῊ 1 ἴῃ ὈΝῚ 5 θαζίος οπκϊιεά 50 τπδῖ ν. 43 5Π4}} ἰοστλ ομδ βεηϊδεῃςα. 

Βοίοτγα [Ο]]οινίπς Ὕ3 ἰπϑαγὶ 5. 
(44) Αἱ τὰς Ἰνερτπηϊηρ οὗ ν. 44 ἰηβετῖ, ψ τῇ ΘΟ, Λ3}), τηαγκίηρ ἃ ἤδνν ῬΑγΆρτΆρΊι. 20 

3ϊ ΠΠΌῚ, νυ ΠΡ Π. Θ᾽ '45 καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν --Ξ 
ὍὩΒΩ ὝΠΟ, οὐ ἰπρ 41 Ἴνυῦ. Ἐοιαϊηίηςν τα Ιαδὲ γα πλυβὲ οὐηἶτ ΝΠ, 5Ξίπες ἴἰ 
ἰ5 ἠοῖ {Ππ ἱπποῦ μαῖο {πγουρμῖν ν οι αἰνὰ τόρ ιοῖ ἰ5 Ἰο, 1Ἴτο 'ΒΠ 'πθ 'σ, ρων αρΝ, 

ταροδιίθα ὮΥ ὦ ίτοιῃ πεχὶ οἰδυβα. 
Ποίοτο ἈΙΣΨ ἰπβοσί, νυ] Ο, ΠῚ, πα ἔογ (Ὁ]]οννίπρ ὈΝΘ χολα, νιν ὦ, ὈλεΨ. 25 

Ἅϊ ἼσΝ; τοι ἢ δ, ἩΠΗ, Ῥάγα ο] τὸ τἰτς (ο]]οννίην, ΠῚ (Η ἽΠι). 
ΠῚ, 4:1 ὉΠ. 
28 ὈΣῚΡΠ, πλιϑυν την ίοσ ὈΤῚΠ (50 Ο), ννῆϊς! τς σοπησοιίοη 511ονν5. Τῆνα ν]ιοῖα 

νεῖβο ἰ5 οὐἱττοὰ ὉΥ ΘΙΕΟΒΕΙΚΕῺ 45 ἱποιγα  Υ σοτγιρῖ. 
(48) 41 δκ (Ξεςοπή); ὦ αιλ. Ἰλοιαᾷ 55, ψΠϊοῖν ἰ5 γεαιυΐγεα Ὦγ ἴῃ 6 οοπϊοχί. 30 

Αἴοῦ ἽΡΨΗ ἱπβογῖ, ψ ἢ ὅ, ἼΨ 1 ΔΙΡΕ9) ες ΠΟ» »πὩπμ. Τῆς ν{Π οὔ ἀοογνναν 
15. ῃοῖ [ἤγαα οἰ 115 (85 ἴῃ 41), Ὀυϊ ἰουτίοοη οὐδ ὲῖ5, νυ] ἴννο [δι}}}5 οὗ [ἤχο δ οὐ}}}15 
οδοΐ,, ννῃϊο μῖνο5 ἔν ηι αοἰ}}}}15 (ΟΥ̓ ἴἰἰὰ ννηοῖς ἔγοηῖ, ἃ5 ἰπ ν. 490. Τῆιο νυογεὶς (ο}} 

οιι οἵ 3ἴ γ λο"μιωοίσίοηοι. 

(490) 4 '"Ἑών; τολά, νυ] ὦ, 'ΕΨ, μινίηρ 1-2. οὐ)}15. ἰογ {Ππ6 Ὀγοδά αι οἵ {ΠπῸ ρόγοῖι ἔγοι 1 ς 

οαϑδὶ ἴο ννοβί, νυν] υἰσῖν πσοογ5. νι {Π| οΥἽνοΥ πισαβιγοηγοηίβ : ΟὐοΥ ΜΜᾺ]}} 5, ρότοῖὶι 12, 

γν4}} οὗ τδηλρὶα 6, οὐἵοῦ γοοι 40, αἰντἀϊπε κν}} 2, ἸΠΏΘΥ γοομ 20, ν8]}} 6, τῇποχ 4, 
ΟἸΟΥ ὙΠ τ, πα ̓οθῸ οὐ}}15 ἔογ νν]λο]6 ἰδηρτ οὐ Τοιηρ] οι] ἀϊην ἰσοπὶ οαϑὲ ἰὼ νεῖ 
(ΠΝ 50Ν). : 
41 ἼΦΚ; τοι, ψ{ ὥ, ὝΡ; (ἰἰὸ βιδίοιιοηὶ οὐ (6 Ὠιμοῦ οὐὗἁὨ 5βίοῃβ ἰ8 ἰἴοτς 40 

ΠΟΟΘΒΒΆΙΥ. 

(1) 41 -ΕὐΠΝΠ ἈΠῸ, ,. δ, ἃ ρἷοβ5. ποιίπρ ἴὩδλι ἴῃς ἀοῖαι 5 ἴθ τἢ6 ταχὶ τορκαγάρα ἴῃς 

Ὀτοδλάϊῃ οἵ τπς Τοιηρῖς, οὐ σοιπραιίηρ τ πὶ ννῖτ] (Πς πιοαβισγαπιοηῖβ οὗ {Ππ|6 ὅΠῈ ἸῺ 
Ἐχοάυ5; Εζεκίοὶ (065 ποῖ υ56 ὅΠῈ οσ τς Τομρῖα. 45 

(39) ον πρθῆῖν ΟΟΕΝΙΙ, νυγΣῖϊος. ΠΗΡΙ͂ ἈΠ, ποῖ ᾿πργο Αγ, ππουρῖν {ἰτα ἈΠῸ 15. ΘΑ Υ 
τἱπιογϑιοοά. 
Λίϊοῦ 5ΠῚ ἰηϑογί, νυ] ὦ ἐπιυμίδας, ἈΙΌΠΣ; ἴτἰὸ 5:᾽]1οννα}}5. πγιδὲ 15. πγοπιϊοη σε ἰῃ 

οτίου ἴὸ μῖνο {πὸ ]οῖο νἱπ; ὦ (ποτα ΔΗ ἀλη 41) πηχιῦν ἑπτὰ ἔνθεν καὶ 
πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν. 50 

(4) Δ᾽ ὅϑ»1π 20 ὃχ; ΟΟΕΝΙΙ,1, ΠΡΘΛΠΠ ΝΌΝ ΤΡ. 
(5) 4“ γυβπ, ὦ πλευρᾶς; οἱ Ἀ»ῈλῚ 1 Κό,ς, νἴνοτς ᾧ Ἰὰς μέλαθρα εείδέρεος οὐ γοοίε. 

ΟΟΆΝΙΙΙ, ΛΛ32 2 3)32Ὸ ἈΠ), ἴῃ ογάογ ἴο ἱπιγοάυςς ἰῃς 5ἰἀο:βίγισίιγο Ὀοίοτα ἰΐ 
Ἐσεῖς. 14 



η1 

(0) 

() 

(δ) 

(9) 

(15) 
(15.160) 

(15) 

(10) 

τού τε θ490ς ξχεβίεί 299)»8:»-- 41,6---ἰό 

᾽5. (πο  . 1; Τὰ, τὸ μεὶ οὐ ΟΥΙ͂Κ ἀγγαπρομνομι, [χὰ ἰδ ΟΠ μα τὸ ἰγλῆβροβα (ςᾺΟΟΪΥ, 

ἀπά 1ἰ 5. 5. ὉΠ||Κον (πὶ τἶὐσ οὐἹρίηα} [ναεἰ {15 (οὐ πηγαὶ ογαου]ηοϑθ. Εοτ 1115 σοη- 
βἰγυςσίοη οὗ εἶς σοι]! αἰσςῖ πγαίοσιαὶ οὐ {Π|5 εἰαρίον απϑπὰ α{ἶἰσ ποχί, σας 1115 ποΐα5. 
"ϊ Ὀσῦον οὖσ; ὦ τριάκοντα τρὶς δίς (ΞΞ Ὀ2»8). σα! σῦν Ὀὐσδ “λέν έν ἡδγοσ 
ἡριός, αἰναὶ 15, {γος δίογιοΣ οὗ 30 οο}}5. σλο]ι; τ1Κ7,.4.ς. ξ 

41 ΠΙΝ3).; 6 διάστημα, νον 15 ᾿15 γτοπ ἀστὴν οὗ ΔΊΣ 'π τ ΚΟ,6; "Ὁ σοι! ῥτγοῦ- 
Αὐἷγ Ὀς τοι ἤογο, ἴῃ βρίϊε οἵ [ππῸ σταρ]ιὶς Εἰς γ; 16 [ἢ Ὁ ψογα οὐ τε Μο- 
σδυ5ς οὗ ργοσδάϊηρ Ὁ, ἈΙΚΔῚ αν σὶνε ρου δρ5 σοι ἔγοιι ΠΊΡῚΣ; ΟΟῈΝ.᾽5 οιηθπάδιϊοῃ 
ΠΙΡν3 5 Ἰηρεηίοιιβ, (υῖ (ἴα 'νογὰ ἄοες ποῖ οἰβενίιογα οσσιγ ἰπ (ἢ 5 βοπβς (γεδαζε- 
γμ0π|5). ΟΕΛΥΖ ΠΊΒΟΥΘ ΟΥ ΠΊΒΌΡ τολμαίΐσ σέαίγσα,, αἴκον ἄ᾽ 5 τοπάογίην οὗ ὨΝ ἴῃ 
1Κό,8, ἀπά οἵ ΠΒΌΣ) ἴῃ Εζοκ. 41,7 (50 ᾿ἐ451).. Α σὐαέγεσαν 15 ἃ οϑἰδογαίαῃιν ἴῃ 
{πὸ ποχὶ νοῦβο, ἰγυϊ ἴῃ {Π15 νόγϑα (85 ἰπ ι Καὶ 6,6) {ἰἰὸ ροϊηϊ 15 [ἢς νψαὺ ἰὴ ψ πο {1 
5: ([6-ΟἸν λ γα νοῦ αἰἰϊδοϊος το εἰς Ἰτοιῖδο. 

11 πρπϑ; ντῖϊς ὉΠ Πῦ. ΤΊα ὈΝΠΕ ΠΣ) 5 τἄγονῃ οὐδ ΟΥ̓ ΟΟΆΝΙΙΙ, ἃ5 σεροι οι 
(τοιπ {πις ποχὶ Το] οννίηρ Ρίγαβα. 16 
ἣϊ ὨΠΕ ὉΠῚ κῦν; τα Κίηρβ 6,6 1π} "5535, ἴῃς τποδηΐηρ θείην ΡγΟΡΆΌΪ (ἢ 5δη16. 
ψεῖθο5 6-11 γα οὐ ες ὈΥ ΘΙΕΟΘΕΆΙΕ. 85 υπϊηιο Πρ 1016. 
ΑΙ ΠΠῚ; ὅ καὶ τὸ εὗρος. ᾿ξοιὰ 5Πππι|. Το ποχὶ ψογα ΠΒΌΝ ἰ5 ἴὸ "ς τοδα (ποῦ 
ΟὈΟΕΝΙΣ, ΠΡΌ.)) 01) σπα ἠέ τυ ἐπεγεαδοί, 
ΑΔ ΓΛΔΠ ΔΟῚΘ "5; ΄Ο κατὰ τὸ πρόσθεμα ἐκ τοῦ τοίχου. ολὰ ὙῬΡΙ͂Θ δ,559. [ἰ 15 20 

ΡΟ551}}., οννοενοσ, {ταὶς αογαὰ 1πγκ5 ἴῃ {{Π|5 οἰδιι56 σοι δ Χρτγοϑϑίοη ἔοσ {6 ποεὶς 
οὐ πβοσηῖ ΠΌΝῚ 5ΙΟΥΥ ἴ0 5(ΟΥΎ (580 Σ3), ςοτγγοβροῃαϊηρ ἴο {Ππ| ὈΝ519 οἵ 1 Κα 6, 8, 
οι ον 5 νογ ηοιη5 τοὐμεη σίαΐ» (Ὁ ἑλικτή) οἵ 2γειῤ- νοῦ. ϑυοῖν ἃ ἴστηι ἰ5 
ἰο Ὀς οχρεςϊος Ἰιογὰ, ὕυἱ 11 56 65 προ βϑιῦϊς ἴο ἀΐδοονετ [ἴ. 
41- ποροῦ ΠᾺΡ ΠῚ 19 ὉΨ, Ἀρρδγεπεν τοροιπἰοη ἔσοπι ϊε σοηϊοχι. ὦ ὅπως δια- 25 
πλατύνηται ἄνωθεν, νεηςα ψα τηἰρμῖ τεαὰ ΠΌΡΌΝ 2ΠῸῚ ἸΡ»9. 
Αϊ 131); τεδά, νὰ δ, 10. 

Αἴοσ ΠΟ" ἰηβευῖ (ποοογάϊηρ ἴὸ τ Καὶ 6,8) ΠΣ ΠῚ Ἰ8Ὲ ΠΣ ἘΠ ὃ». Τα (Ο]]οννην 
ΠΣ ἡθντπι {ποπ . οὐ ἰοα, 
ΑἹ ΓΔ ΠΝ; ὦ καὶ τὸ θραελ τοῦ οἴκου, μου!αρ5 οὐἱ οὗ "9 ΝΔΙ ()λν.). Δ νοῦ) 20 
70 δοῦ ἰ8 ἱθργο )Ά}}ο, 5. εἶα Ῥγορίνοι ποινίιοῖα οἶδα 565. 5ιιοἷν ἃ ἴοσιῃ ἴπ {ἰὺ ἐἰς- 
βογριίοη οὐἁὨ {Π| πνοιιϑυγοηγοηί5. κομαὶ "5 5201]; ΟΟΚΝΙ1, ἼΘΌΝ γρωπεία ον. 

ΕΙΣ ἸΠΔΥ κα ἀου ΠΥ σεις τη {ἰτὸ βεηβε οἵ γαϊεεί ῥαςγογη (Δν., ΘΙΕΟΕΕ.). 
ΟΟΕΝ. ἰλἶκος [ἢ νοῖβοβ ἴῃ (6 ογάου 7.9.11. 8. 1ο. 12. 

Κι ΠΥ; τις Οὐγὰ ΠΥΊΌΙΟ. 35 
4ι πῦνηκ; Φ διαστήματα, τε ΠΡ» Θ; ἃ ΠῚ τῤαεες, ὀγεααζα. ῬΟοΒϑβΙΌΙΪΥ τὸ ἡ ἐλὲ εἴῤοιν 

(12,18), 5 ἃ πλοᾶβιγα οὗ τὰς οὐ, [τ 15 οὐίτοεἶ 5 υπί πο} 1} }}}}] 5 γ Ευ55, 

(ΟΟΕΝΙ1,,. 

Λίϊοῦ ΠῚ ἰπδογί, νι 3, ΠΊΩΝ ΨΌΠ, ἴο νν]ς] (ας ἡγαΐη ΟἸ) οτοἢ 15 [μαι της 5διης 
ἸΟΑΒΌΓΟΠΊοηΐ 5 σίνοη ἰπ 11Ὁ; γεῖ βυςῖν ἃ τορος οη 15 ποῖ ἱπιρτοαῦ]ο. ᾿ 40 
ΤΠ ΠΤ (ῆγϑι οσσιγγοπςο) πὲ δα τολά 13 ἴο σοτγεβροηε ἴο {Πτὸ {ο]]οννπρ᾽ 1}3. 
ΟΟΕΝΙΙ.1, ΠΞΟῚ ῬῈΝ} 23Ὸ ΠῚ ἐλέγο τας α ,γὲε «ῥαεε ὅζε., οὐιεπρ' τς ΠΛΔ, [ον 
δ ͵ ]οΪ ὦ ]Δλ5 ἀνὰ μέσον --- ἼἸ3 οὐ 1.3. 
ΝΟ ἘΠΡΡΊΒΕΥ; υγίϊο, αογ Οὐ, ΠΡ ΒΝ, 

Δ πον ρδγαρταρὶ θα ρίπ5 νἱτ ὉΘΛΠΙΠῚ ἴῃ ν. 15, δπὰ τὰς (ΟΠ ον ηρ ὑνογὰ πλιδὶ 6. 45 
σοπποςιοα ΟΥ̓, 5 ἰῃ ὦ. 1Ἴ16 ΡῸΒ ἢ αἱ {ἰὶς οπά οἵ ν. 15. πγιϑὲ γα ἱρπογοά. 
Δ ἡ; ντϊς ὈΣΝΠῚ. Τῆς ἄγος ραγῖα. οὗ το Ἰοιβο, παιλοῖγ, πσῦσ, αὐγέ, πα 

2ογεῖ, τὰ ἴῃυ5 φίνοη. 
ἼΤις (ΟἹ ον ΐημ ἽΨΠΗ ἰ5 τοπάογοά Ὦγ ὦ τὸ ἐξωτέρον, ΞΞ ΝΠ, υι [5 Ἰλαίῖογ οηλοα, 

Δ5 ἴΠπογα ἰ5. ΟὨΪν Οπα ΡοΓΟΪ!. 50 
ἼΠιο ργοάϊοαιϊς ἰ5 μίνοη ἱπ 4} Ὁ ΒΌΠ, ἴογ νος τοα, αἴογ τ Καὶ ό,9 [ωἱ Ηαρν.Ι, 4], 

ὈΒΌ “απο οι τε ὦ πεφατνιυμένα. 

Δ πὸν κοπίοθος. νορίος ψῖ ἀπὸ ποχὶ νον οὐ, ΠΪ, ΣΡ, δ] ον πναδὶ )ς 

οΟ 
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ἐνγιτοπ λῦπ, π΄ “ομῃπιγιοιϊίοη ἐν] αἰὸ (ΟἸ]οννίημ τνογβ. Ἰνοῦς δια τῃ. 41] 
ὈΝΡΛΆΝΣ ΛΙΌΘΕΣΙ, [οσ νν] ον πλυδὲ )ς γοραῖ, ψν Καὶ 6,4, ὈΘΒ ὈΡρῦ, ἀιμἐεθί, υναὶ 
5, ἴῃς τυΐρμαοτυς σοηῃϑίϑιο οἵ εἰπὲ οροηίημβ Ὀςίνδοη θαδι15, [Ὠγου ἢ νυ] ἢ ̓ ἰμἢϊ 
ςουἹά εοιμς; 50 Κ᾽ δικτυωταί͵ ὑποφαύσεις. ΤἬΘΥ ννεζο ρῥἰαςδα ἴῃ ἴμ6 {Ππγεὰ ρδγῖβ 

οὔ ς Ὀυϊάϊηρ, ἀηα νοῦ, δοοογάϊηρ ἴο 411, ΘΠ Ἢ), νΠ1οἷλ μῆνα 5 ἢῸ βθῆϑθα, δηδ ὁ 
5661}}5 ἴο 6 ψαπίίηρ ἱπ  (ἰϊ 15 ἀοἸειεά ὈὉγ ΟΟΕΝ.); ἃ 5εῆβϑε γδῪ 6 μοὶ ὮΥ͂ τεδή- 

ἵπα ἸΒΌΠ Ἢ), [6 σοῃγηγοη Ροϑίτοη οἵ νἱπέοινβ ἰη ἀποίοηϊ ΔΝ οβίογῃ ΑΑϑίαιϊς ἰθιρ 65, 

νεῖ τς ννοτβ ἀγα σοτίογ οὐ οεἰ (56ς ἴγοίονν, 1. 15) 
ἴῃ ὅντα (ΟἸονὶην βϑοπίοσπος ΘΟ ἀςοογα5 ἰοΟ5ΟΥ ννῖ] 41, (οι ἢ νυν Δα ΟΠ ΟΝ5 

ἰπαῖ γιο! ἃ πὸ μοορεῖ πιοληΐημ, 7Ἴ]ις εἰοπεΠριίοι, οὗ τὸ ἱηιουοῦ Πολγ ἢ 5 ράγΆΠ ΠΟ] 

ἴ0 τς διατονοπῖ ἴῃ τ Κό,1ο. Τῆς ἀοιϊιίι! ἅπ. λεγ. ἢ ΠΙἢ ἰ5 το)εςιοὐ Ὦγ ΟΟᾺΆΝ. 
Δ] Ὸ το 5. Ἵ.Π οὐδ᾽) εἴ, εὐ ρεῖ͵ αἴκοτ 2 (Ἰγ. 3, 5, νΠοῦα ὦ 1.15 ξυλόω,͵ 5 Ἰιοτα, ἀπε 

᾿χἰβ οὐποπ ἀβίίοη ᾺῪ ἴ)γε δοςορῖοα, ΤΊιδη, (οΟἸ]οννὶη ἃ Ὠἰης τη ΘΟ (ὃ οἶκος), νν6. τ γ 

γϊηρ τἴπ6 βϑηΐθησς ἱπίο ψμϑηογαὶ δοςοσῆ νὰ τ Κα 6, τὸ ΟΥ̓ ἰπβουίίηρ Π3ΠΊ Ὀσοίοτα 

ΡΠ; ΑΗ ΘΠ 15 ῬΡΟϑ5ΙΌΪΥ Πλϑυνυ την οὗὨ 115 νογ. Τῆς νογςδὶ ἐχίοηϊ οὗ (Π6 Ὀοαγά- 15 

ἴῃ 5 ρίνοη ἴῃ ἴῃς [Ο]]Οννην οἰαι56, ἰῃ νυ] ἢ ἴον (ἢ ΥἽΝΠῚ οὗ 211, νος ὙΜΠΌ, 
αἴογ ἐκ τοῦ ἐδάφους. 

Τῆι πεχὶ βἰδίθγηβηι οἵ 23, ΛΙΌΘ ΠΙΣΘΠΠ), πλυβὲ θῈ οὔτε ἃ5 υπίηιο! ΠμΊ ]ς; ἰϊ 
156 ποῖ δῖ 4}} ργοῦδο]ς (δὶ [πὸ ψἱπάουνν νναγα σονεγαά, οἵ (αὶ δος ἢ ἃ ἄεία!!, 1 

δίνεη, νου θὲ ρίνεη πεγα; [ῃ 6 βδυρροδίιίοῃ οἵ δῇ ἰῃβεσγίίοη ἰ5 ϑ: Γθηρτ εηεα Ὀγ (᾿ς 

τυ  ῬΑγ ουΪΑ 5 δηὰ σοροϊοη οὗ ὦ καὶ αἱ θυρίδες ἀναπτυσσόμεναι τρισσῶς 

εἰς τὸ διακύπτειν, ἴῃ νυ] ἶν ἃ 5. ποῖ ἀρΡ οι ἘΠ γ αἰἰς νέον» (εἰς υνἱμείονν- 
δἰνπ{. 5) 5] 0υ}{ἰ ἰ)α (ΥΙΡῚΥ (οἰ οςῖ, οὐ Ἰλονν {5 νοῦ] ΞρΟΘ ΠΥ σοῖνο αἰ μυγροδο 

οἵ ἰοοκίημ {πγουμῖν (αν ἀπὸ νυ νοννΒ ννοῦο πος πνοπηῖ τὸ ὃ) Ἰουκοά ΕΠ αμὶι; -- 

{Π||5 5. ἃ ἰἀἴογ Ἰπογργοιπεοη). 5 
1]Πις σουίοῃ νν. 16-26 ἰ5. οἠς οὗ {Ππὸ πνοϑιὶ πος οὐ {πῆς Ἰοοκ. 
ΤῊΣ 9 ὃν οἵ “ϊ γίε!ἀς πο βεηβε, δηε ῃλυδὲ 6 ἴσον οὐ; ὦ ἰ5 ΘαΌΔΙΠΥ οὔβουγα : 
καὶ ἕως πλησίον τῆς ἐσωτέρας καὶ ἕως τῆς ἐξωτέρας. 21 πιᾶγ 1)6 ιἱπηοτϑίοοά ἢ5 

δινίηρ (6 Ὠοτίζοηίαὶ αχίοηϊς οὐ {πὸ οσγάϊην, ὈΥ ὙΠ την Ὁ Ποίοτα ΠΏΒΠ. Οἱ εἰνὶ5 
ϑδηΐθηςα 5866 ὨΑΝΙΏ5ΟΝ. 20 

Τῆς ποῦν βϑηΐεπος ερΊη5. νυ} ὙΠ Ὁ (τολαά 90) 5), ν. 17, ἀπά τς ἰμη τ} 0 ἰὴ 
ΟΡ) πιυβ )6 οημκαα. 
48 ὙΝΜΜΣΥ; ννυῖτα 921, ἴὸ δῆϑινον ἴο "2283. 
Ἅϊ πὸ, ΟΝ 15 ἴο "ὰ οιοΝῖιοα 5 πλοιληϊημ 55, ὈΓΟΪΑΟΙΥ ἃ εἴ 55. 

Ν.20 εἴνθϑθ [6 νεγς!! (45 ν. 17 {{|ὶ ποτ χοηί}) εχίοπιὶ οὐ {πὸ ογπαιιηοηϊδίίοη. 35 
ἈΪ ΠΙΒῚ Ὁ» ΡΨ; ὅ ἕως τοῦ φατνώματος. Ἰλεδά ΒΒ Ἵ9). 
ΤΙα ποχὶ βδοπίθηπος ἰγερίη5 ἢ ὙΨΡῚ, ἰοσ ν]οῖ ὦ βοθὴλβ ἴο ᾶνο τοῖα ΨΊΡΠ; 

ΟΟΆΝ. [5 σἽΡΠ ὙῬ, οὐ την, 597, χὰ 411 μίνοβ ἃ βορὰ βοιϑο. 
Τῆς ἤγϑι 9.71 15 σοργίϑι 5 σεροιίοη. 
[ποιολὰ οὗ Ρ ΜΕΝῸ, αἴογ ει Κό,321.332, ῥγοίου ΠΡ, ᾿ΟΙ ϊηρ αἰν5. πΟσοδδΆΓΥ ΠΥ 10 

τοῦβοῃ οὔ {π᾿ ΠΡΌ (ν. 21); [χε ἃ γοίογοητςς τὸ {τὸ ἀοοῦ βοοιβ χοῦς οἷν οὔ μίαςς, πὰ 
1 ἰ5 θεϊζοσ, νν ἢ 3, το οἵμῖ ἈΠΌ. 
4] Ὁ; νγίϊς, ννἱε]ν Φ, ν289). 
ἴῃ ΠΙΦΠ οὐ [ἢ ἀγίος, δηα 50 ἴῃ ΠΩΙΩΠ (ν. 22). 

Αἴἶογ (6 βϑοοηᾶ ΠΊΩΝ ἰηβοτῖ, ἢ ὅ, ἴο σοιρίοῖς τὸ Ὠγεαϑιγαπγθηῖ, ὈΛΕΘ 12.) 45 

ΛΙ͂ΘΕ, (ΔἸ οὐἱ ὈΥ λονμαοίοέειζο,. 

4 1) κ|; ὅ καὶ ἡ βάσις αὐτοῦ. Ἰλερλά 1215. 
δ πιρῦ (δεσοηα); τοι, αἴοσ τ Κό,34, πίον. 
48 -το ἐν ΠΛ 9, σοργίπι 5 τοροιοη, απᾷ εἰς ἢ ἰ5 τὸ "6 ρτεῆχος ἰὸ (ἰὸς [(ΟἸ]οννίπν 

ΠΛΠ5.. ὲ ςυ 

Εογ ἴῃς βᾳκς οἵ ὑπ ουν ὈΝΩΦ ᾿μΔῪ [06 ννυγςπ ἰπϑιοαά οὗ 41 τσ, αἴοσ τπὶ Πϑ9. 
Ὁ τπῦ ΠΙΛΡῚ; τε ΠΤ ΠΡῚ, τὸ πλᾶκα (ἴα ἀχργοβϑίοη σοιγεϑροηά ἴὸ {{|Ὸ 
Ργεςβάϊηρ. 

υ 

ὃ 



ιοϑβ -ε 8.» ἄ κβίε 492).»8:»-- 41,25--- 42,16 

41 (25) 81- ΡῚΠ ΠΙΡΟῚ ὃκ, ἐχρί απαΐογυ μοϑϑ ἰο ργεςσάϊηρ νογὰ; σα 1ξ ̓ ν5 τς σατνίης 
ἰο τς ἐἰοοῦβ οἵ (ἴς πᾶνς, ἰηϑιςπὰ οὗἉ ἱποϊυ ηρν τἰτοϑ6 οὔ (ἢ αἰὐἰγίιπ. 

(20) Α͂ΙΪ  ὈΚ ΠῚ Π32Π ΠΊΝΟΥ), ἃ μ]055 οὔ ἃ σοῃιϊπυπίίοη οἵ {Ππ|π ἰαχῖ, πονν υπίηιο! Π Ό ]ς, 
θΟΤ Ἢ 05. ἃ ΠΥ Γ (Ἀ}0}}]ς οὐ σοπίοπις (ΠΤ ΚΕ5). ΦΝ καὶ τὰ πλευρὰ τοῦ οἴκου ἐξυγι"- 
μένα (6Λ ἐξυλιυμένα). 11ιὸ πλίιγο οὗ αὐ ἈΡ 5 τ Κη νν. ξ 

42 (ι) δ ΡΞ ῊΠ; ὅ ἐσωτέραν (ροτ]αρ5 5ογῖ δα] οττοσ ίοσ ἐξωτέραν), 1.55 ργοῦΌΔΌΪς, 5'ηςς 
{πὸ Ρσος οἰ ρ σοσης [165 ἴῃ {τὸ ἱηπαῖ οοιτί. 
841 -Ὁ ΤΥΊΣ, σΟΡΥ 515 ταροϊτοη. ὦ κατέναντι τῆς πύλης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν, ἃ ποι 
ἡπηργοῦ δ] 6 ἀοι8]}. Ιο 
Φ μἷνο5 τς πη ογ οἵ οἸναι 6 Γ5 85 ἤνα. 

(2) 41 2» "κ,, δ, μίοδΒθ. Τὸ ΤῊΝ ρτγεῆχ τὰς δτγίίοϊς, ἀπά νψτῖῖα ΠΕΡ ἰπβιεδὰ οἱ 
ΝΠ. ᾿ 

 ΠῆΡ; ὦ πρός. ᾿ἰξοκε πεϑ. 

9) 41 Ἢ ΠΣ ἼΠῚ ὝΨΦΕ ΠΡΕῚ 2) ὍΣΕΣ ἼΠ᾽ ἼΦΕ ὈΨΡΙ ὭΣ, ἀπ οἱ μίοδβθ, 15 
βἰαπαϊηρ ἱπ ΟἸἤεγαηὶ ἰοτ ἴῃ δ, ΔΡΡΑΓΟΠΙΪΥ δη σχραπαιίοη οὐ {πὰ ρῥγδοοοάίης 
ἀεπογριίοη (ν. 1), υυῖ Ἰτοτς οὐὖἱ οὗ ρμίαες, απ τη Ἰπἰοτγιριίοη οὗ {ἰἸὸ ἀςϑοτγριίοη. 
Οη {ἰς ᾧ διαγεγραμμέναι ἃ 5 -- ογσειί 5ες Ϊ. 1᾿, ῬΝΎΚΕΗΚ, γον. 7 ὁ. 716. 12. 47. 

(4) ΑἹ Ὁ ΌΣΒΙ δ, , δ, εἴοϑ5, ἱπίεσπάςά τὸ γμῖνα ἃ ὑγοςῖβα βίαισηνοηί οὗ {ἰῆς ροϑβιιοη 
οὔἉ {ἶὐἰς νναῖκ Ὀσίνοση {ΠῸ τνοὸ ραγίβ οἵ {Ππ᾿ὸ Ομ θοτ- ΚΠ] Ἰην. 20 
4. ὙΥΤΠΊ; τολά, νι] Ο, ΤῊΝ). 
4. πηπ; τοδὶ, ἢ Φ, ΠΝ. 

(6) 41 ὑρ»; 6 ἐξείχετο. οδαὰ 538", ἃ5. ἴῃ ν. 6 (ΝΊΓ᾽αἱ). 
(6) 4ϊ ΛΌΣΠΠ; τοδά, στ δ, ΔΌΣ ΤΠ. (72) 31 δι; τοδὰ ὃν. 
(8) 4 πρπ; ροΐϊηϊ, αῆεγ ὅ, πὸ. ως 

(9) Κ ιν πλϑῦν ΠΉΠΠΟΥ; τολα Οὐγὰ ΠΙΣΨΡΙ ΠΠΒΡΙ. 
ἸΣοειϊαίη Κ Ὁ ΜΏΡ ο γαπες, ἀπα τυτῖθ, αῆοσ ΄, ΚΊ35 ἰησίοδά οἵ 41 1.33. 

(ὁ) 41 ἈΠῚ3; τολὲ ΦΒΛΣ, δου ν. 12. 
41 ὭΠΠ; τολα ἸἸΣΠΠ, 

νῦν ὙΛῚ θορΡΙΠ5. ἃ πονν δοηίοηςα. 10 
ΛΔ ὈΠΠΡΠ; τολί, νίαν Θ, ὈΥΛἽΠ, οἶς ἀοδοπριίοπ ποῦν ὐγπίηρ ἴὸ {Π16 8οι}ν οἰ! ])οτ- 

νι ΠΡ. 

(11) ΑἹ ἸΣΡΕΣΙ͂Ο 55} Ἰ}1} 153; τοαά, ἀἴοτ Κ, ἸΣΠΕΥΙΘΣΝ 1811}. 
4 ἸΣΠΌΘΒΞΝ; ντίῖς ἸΠΛΠΏΒΝ 25 αμην οὗ ἃ παν δοπίοπος, 85 ἰῃ ν. 4, αἱ σηά. 

(2) 41: τιό΄ορ ΘΚ ΠΙΣΨΡΠ πρρ9.. ΤΊ ἤγβι ἴΜῸ ννογ 5 ἂγὸ «οὐ ]οὶ οὐ {Π᾿ ργοςς πε, 35 
ἀπ ἴῃ ρμἷαες οἔἉ {ἴἰπ|ε ἰαϑὲ ἴνοὸ πᾶν Ὀ6 νττῖοη ὃ, ἃ5 ἰπ ν. 4. 
48 ΤΗ͂Σ; νυγίις ὈΥΤῚ, ἀπὰ σοηποςὶ τυὺῖεΠ ἸΠΠΠΒΥ ἄρον. 
411-.-1- ὙΥῖ, ΠΟΡγ δ 5 γσοροιίοι. 
1 πλΠ, ἃ οογγυρύοη; ρογαρ5 ἴοὸ 6 τελὰ ΠΝ ΠΣ, αἰτοῦ ν. 9. ΟΟΕΝΊΙΜ,, ὝΣΠΙ 18 
ΠΣ, αἤοῦ ν. 9. 40 

(13) Ἰϑείοτς τὰς βεςοπα ΠῖϑψΨὉ ἰηβετῖ 1, νυν] ὦ, 45 ἔἰὸ σοῃπαςίίοη τη ἶγο8. 

(4) 41- (ν. 14): γι) ἼΘΕ ὈΣΡῊΣ ἡΠῚ}} ὈΨῚ Π)τΡΎΣΙ ἼΣΠΕΙ οκ. ΨῚΡΠΘ ΜᾺΧΣ ΜΚ) ὈΣΠΣΣΙ ὈΝῚ3 
ὈΡ ἼΦα ΝΣ ἸΣΡῚ ὈΣἼΠΙΕ ὈΣ)} Ἰ3}) ΠῚ ΨῈΡ 9) 1π2. ΤῊΙ5 βίπίεπιοηι, σορὶοα ἴτοιῃ 
44,10, ἰδ, ἃς ΟὍΚΝ, ΡοΐῖΝ οὐ, ἃ5. ἰγγοϊονηῃὶ Ἰογο ἈΝ. ΜΕ 5 Ἀρργοργίαϊς αἰγός, 

ΟἿῸΚΝ. Κοορα (ὸ ἤγϑι εἴλισο, τ ημ, αὐτοῦ 6, ὨΛΔΣΊΣΙ ἼΡΌ ΠΦΘ ΜΊΔ κὸ ΔΆ]. 45 
(15) 4 ΤΤΊΘΝ; οὐνς αἶἰς ἤπα} , ν ἡ λ5 πὸ ἀπιςοσίςσηί. Φ' ἰπβογὶβ ἃ5 οἱ)εςϊ τὸ ὑπό- 

δεῖγμα τοῦ οἴκου “ἦς ῥάιη οΥΓ ἐς λομξε. 
(16) Αἱ (ς Ὀοεμππίπν οὗ ἴδ ᾿ποαϑυγεπιοηῖ ὦ μῖνο5 ἴΠ Πτδλη 5 ροϑβί(οη: καὶ ἔστη κατὰ 

νώτου τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, ΡοΞ551:0}Υ σοττγαςῖ, ὅυϊ πιοτὸ ῥχοὺ- 

ΔΌΪΝ ἃ. ψ|ο55 οἡ {πὸ ΠΙῚοῦγγον ἰοχί. 50 

4 -ἰ ΠΉΦΣ ΠΡ 2, γοροιυοη τοι {πὸ ἐπα οἵ {ἰἸ6 οἴαιι56. 

Κα ΘΝ; τολὰ Οἰγὰ ΠΙΝΌ. 

“1 ἘΌΩΡ. 1115. ψνογι, Ἰλοκίηρ η΄ Θ᾽ Ἰνοσς ἀπά ἰη ν. 17.18.10, ἰ5 ἰοὸ Ὁς οἰἴμποἀ ἴῃ 



42 

41,16---43,14 -ϑεῶξε δ χεβίε ἐϑε0.8:»»- 100 

«1 (τος οἴκοος; [5 ἃ πο) 1 ἰμδογιίίοι, ἰπ«(1 Υ αὐτὸ υνογιὶ πῦρ. 1Ἴὸ ἀπι, 

ΘΝ, 15 Ἰοῖϊ τὸ θ6 βυρρ!!εά. --- [ον τε Ἡεῦτοεν ομόῥί δεαὲ Ἐπ} 15} Τγαηϑίδιίοη οὗ 
Ἐσεξίοί, ὈΡ. 1701. 

(τό6.17η) δῖ ΤῸ 3.30; τεδά, ν ἢ ὅ, ΤἼΔ 90. ὅδ, ν τ (6 Γ βιαταπηοηῖ, καὶ ἐπέστρεψε πρὸς 

βοῤῥᾶν καὶ διεμέτρησε. 950 δῇ ἰπ νν. 18. 19. 5 

(17) 31 5,80; τεδά 5350), δηά ἰηβοῦῖ αἵ Ὀεριηπίηρ οἵ ν. 18. 

(ι8) 41 πε; τοιὰ δ. 
Βοίοτε ΤΠΡ ἰπϑοσῖ ἡ, Ἰοσα απ ἰῇ ν. 19; νοῖβοβθ 18 πὲ 190 ἅγὸ Ἰγοίίογ ἰγαηβροϑοί, 

ἢ ΘΟ, 50 ἃ5 ἴο μαὶῃ {ἰτὸ γαρσιΐίαγ ογάογ: οαϑί, που, νυν οϑῖ, δοι]ι. 
(20) 41 ὙΤῚΘ; τοδε ὙΊΟ. Ιο 

41 πὴ 2γογαρε; ὦ προτειχίσματος ομέτυον ᾧ;, τες ὅτι, Ὡς ἢ 18 ἐπιρσγόρα)}}}6. ΤΊ ᾿ἰπιϊῖ5 
οἵ ἴ[π6 βδογεὰ (δσγουυ ἅγὰ νυν ογ ἰὴ 4ς, 4; 48,12, δῃὰ (ΟΕΝ. (μεζείογε ἰἤγον5 οἱ 

(18 εἴαυθα (ὉΠΡ... ῷ"375) δ5. υῃϊηιο!ρῖθ]ς. 1λᾶν. βυρβαϑῖθ ταὶ (ἢ 6 ταγηβ σα 
Δηα 2φγοζανιδ αὐτὸ ἴσα δε χοϊδιίνεϊγ: τῆς Το] Θ- ἜῃοΙόϑυσε 15 ϑαςσγεα ἰῇ ςΟΠῚ- 
Ραγίϑοῃ ννἱτἢ (ἢ 6 Ἰαπὰ ᾿γίηρ ουϊπ 6. ᾿ ις 

43 (ι) 41- ὙΨΨ, σοργί55 σεροικίοῃ. --- Αἱ οπὰ οἵ νοτβθς ΄' δε 5 καὶ ἐξήγαγέν με. 

(3) 31::-Ὁ ΠΙΚΊΌΞ., σοργίϑι᾽5 γερειπίοῃ. 
ἈΝ Σ; ταδά, ἢ 33, ἹΜ83, 85 τὴς βοῆβα γε] Γοβ. 

ψ1-ὦ ΛΚ ,, ,. 3... ῬτοΡΆΌΙΪΥ οἱά τγοροιτοη οἵὁὨ ςοργίδι, ἰπουμὴι Θ᾽ [45 καὶ ἣ ὅρασις 30 

τοῦ ἅρματος οὗ ἴδον. --- 41 ὃπ (εν 6) ἔοτ ὃ. 
(6) Δι ἰἰς Ἰγερηηἰηρν οἵ ν.6 6 Ἰνα5 καὶ ἔστην καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τοῦ οἴκου λαλοῦντος 

πρὸς μέ, ἃ ράγΆ} 16] γολάϊης ἴο (αι οἵ ἢ. 
δὶ Ὁ}; ντιῖο, ἢ ΚΟ, ΛΝ ΠΙ. : 

(7) 1 ΡΟ ππ; ν πιο, ἃ, Ποτο πὰ ἀοῦ ΝΝΌΞ, ΟἹ πὶ. Ο, 1.55 ννο}, ἑιρακας͵ ---- 25 
ἈΠ, ΡΟ δ ρ5 σογγυρίίοη οὗἉ ΠῚ, 
Ά1-Ὁ ΌΡΙΌΣ (ροῖπε ὉΠῸ3 ἢ Σ, ΘΜΕΝΌ, ΒΕΚΤΗΟΙΕΥ,), β᾽οβθ, ἐχρίδηδίοιυ οἵ 
ΔΒ, οὐ σογτωρίίοη οἱ (ο]] ον ίηρν ψογά. 6 ἐν μέσῳ αὐτῶν, -Ξἴ ὨΞὮΣ, οἰ (Ο]]οννίην 
ὈΒΠ3. 

(1ο)ὴ Το ΠΝ ῥσγεῆχ 1, ἢ ὦ. δ᾿ 30 
ΗΪ Ἰ ΌΣΔΤΝΝΟ 100}, οἱὰ ἀου] οὶ ((οὐπὰ ἴῃ ὦ) οἵἩ τῇς δἰ πναγ ρἤγαβα ἴῃ τἢς ποχῖ 
νεγβα (νος ἢ γοααβ αἀἸ ἤογ πα τη δ), πογα δη ἱπιογγιρίίοη. 

ἢ γΝ; 6 καὶ τὴν ὅρασιν αὐτοῦ. Ἰλοδλά τι... Οὐ (ΟἸοννη ΜΝ, τυ ἢ να 5 
ἰηδογίθα ΠΟΥ {16 σογγυρὶ νοῦ. [2 ΠΝ πλᾶγ [06 ἃ τοῃγπδηῖ οὗ {ΠτἸὸ οτὶ μίπα] γοιάϊην 
ἸΏΝ ἼΩ]. 35 
21. ΠΩ5Β; νψτῖς, αἴεν Κ, ἸΏΔ5}). 

(11) Τῆι (ΟἸ]ονην ὮΝ ἰῃ ὉΝΛ πᾶν 6 οὐ 64, οὐ, ἢ ὅ (αὐτοί), ὉΠ πᾶν Ὅς νυ ἴοη. 
1 ΠΣ; ὅ καὶ διαγράψεις. Ἰλεδά ΠῚ. 

ΚΜ ἸΔῊΣ; το Οἷγὰ ΠΣ, δηὰ 50 ἴπ τὸ ϑισσδοάϊην σα565. ΤΉ (ΟἹ ον 

ἸΛῊΣ 52) 15. τὸ [56 οἰηἰ οἷ ἃ5. ογγοσ οὔ οοργίσι. ἠ0 
(12) 3ἴ ΠΣ ΠῪΡ ΠΗῚ π3Π,. Ὁ, μοιαρ5. βογιθα! τοροιίοη γον αἰς ομμαίν, οὐ αἰνὸς 

νοῖβ6. 
(13) ἴπ ΡΠ) να τὰς ἁγίοῖς ἰηδῖθδα οὗ {πὰ Ὁ, 16 ννογὰᾷ Ὀδριπηίηρ (ἢ πιρᾶβιγο- 

τη 6ηϊ. 
Οἰμϊ τλ6 ἀτίο]ς ἴῃ (ἢ ὑπ ΠΦΕΠ, ἀπά δζογ [ἰ ἰηβοσῖ, ἔγοιῃ ΘΚ, 53}, νν ἢ οὶ 15 ΘΓΟ 45 

ΠΟΟΘΘΘΩΤΥ. 
Ἀ ἽἼΠΝΠ; ντϊα ἔοιῃ., ιν που ἀτὶ. ἈΠΝ, --- Ξ1 35; νντῖῖα, νι} ὦ, 5553. 

(14) ΑἹ ΝΣ ΡΊΠΘΝ; ὅ ἐκ βάθους τῆς ἀρχῆς τοῦ κοιλώματος αὐτοῦ; 8. ᾿.ὶ φ.0, Οὐ ι- 

εἰς τς ῬπΠ. Ἰλολαὰ ΡῈ ὕπο, οὐ’ ΝΠ; (ἰὸς πνοιδαγονοιι Οὐ αἰνὰ Ἰκα 
ΡΙΌΟΡΟΥ Ἰ)ομ!η5 αἴ (πὲ ἴὼΡ οὗ {πὲ ρὴπ. Οἰπογννίδο ννὸ λαγ τοι ΥἹΝΔ ΡΠ ϑὄυνε 5ὸ 
ἐὰς δασξο (υλέολ 15) αὐ ἐφε ὀοομι. ΟΟἿΝ.5. ἹΡΠ ΝΟ 15. τὰ, Τὸν ΑΙ »Ὸππ ἰο 
ἩΥΓο 5. ̓.ΠῚ 'Ν, 
Ἀϊ ΠΡΈΠ; οὐ τῇ ἀγίο]θ; ΟΚΑΊΖ ΠῸΝ ΠΣΠῚΙ. 



0 -θ δὶ ξχἷβίε ἐθ8)8:»-- 43,15-44,17 

4. (15) 4 δπαῖππι. ΤΊια Ἰνοιίογ ἔογην ἕο (π ννογα ἰ5 δ, οὐ ΟΝ ((π Ιπβοσ. οἵ Μοβα); 

44 

Ο ινϊος ἀριηλ, οπες ἁριηλ. [(ἡἹ ΟῊΗΕΥΝ οη ἴ5. 29, 1]. 
4“ »πἘππ; τοδὶ, νὰ δ, πε. 

00 (ΕΝΙ,1,,5 ποίοβ (0γ ᾿νἰ5. σοπϑιγιοι πη οἵ {ἰνλὰ πιηνογίοα! εἐἰοῖι 15 οὗ {χὰ ἀ]ίατ, 

(72) ᾿πϑισκὰ οὐ ΗἹ π΄ Δ γοια, ννῖν ΘΙΚΟΡΈΠΟΌ, ράαγὶ, ΠΏ. δ᾽ 
(18) Εἴ πηπλ ἽΝ; ὅ᾽ ὈΝῪΦΝ ΠΝ ΠΛΠΝ, 50 'η ν. το. ΩΓ ΟΟΈΝΙΙ,,, 7 σσοδ ροδ, Ὁ. 174. 

(τ) ΔΊ Ἀπρὸν Ἀπ] ΠΆΓΩΝ; τον, ψ {{Π| Ὁ, ἩΠΡΟΥ ἀπ 5). Το γη δὶς ἀγὸ (πγουμίοσς ἰς 
οὔδϊεϊαίοτα 5 ἰῇ νν. 22.25 οἱ [|. 

4 ΣῚΡ; δ᾽ ἐχρ! ον κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου. 
ΔἸ ΕΒΓ; γοδαὶ ἸΝΌΠ), αἴϊογ Κ. --- “1 ΠΡ 53),,. ὅ, ρεγῆαρβ μἷοββ. Ἰ᾿κϑδα ἸΠΥΒ5). 

(21) 4 ππρϑν; τεδα, υἱ Φ γπρῦν. (22) 41 ΣῬΕ; τοιλὰ Πρὴ, αἴογ . 
(23) ἈΠ ΠΊΝ9Ά; νυτῖϊα ὈΠΔ355, τοι τς σοπησοτίοῃ, ἀπε ῥτοῆχ 1, νυν ὦ. 

ὯἸ ΔΡΏ; τολῖὶ ΡΝ, νν 1} ᾧ. 

(ὑφ 4 ὈΒΝΊΡΠΙ; το Δ ΡΠΥ; ὦ καὶ προσοίσετε. 
4 -ἘΞΌΣΣΠΘΠ, τππποσοδϑαγγ {{ ἰῃ6 βγοὶ νοῦ οὗ (ἢ ϑδεηίοηςς ὕς πηράς 3 ΡοΓ5.; ἴὰ 15 
βίππεῖς πη (, ἰπ οἷ [ἢ νοῦ 15 2 ΡοΙ5. 

(55) 411 πῦρῃ, πὰ 5ο δ; σοδεὶ 9", ἃ5 εἴ ἐπα οἵ νοτῖβα. 

(26) Τῖιο Ῥ᾽ῸΒ ἢ αἱ τς οπεὶ οὗὁὨ ν. 25 15 ἰὼ ἴ)γε «ἰἰπγομαγς ἃ, ἀπηκ] αἰἰς Ὁτιοηια! Κπ}}}} 
γ189) (ρίνοπ 5 Κι ΜΠ 'ἰπ ΗἩΛΗΝ, ποιοα Ὁγ ΟἸΝΒΒΌΕΟ ἰπ πιαγρίη, 1 ηοῖ πηοπ- 
ιἰοπος ἰπ 1518) τὸ "ὴς Κορῖ. - Ἰξοδα Οὐγᾷ γ»1} ,ἱ πιὰ οἵ νοῦϑ6. 20 

(272) 41 ὈΝῚ τν ν55.,. ὅ, ροῦηαρβ μἷοβϑ. ---- 41 ΣΝ, Φ. 

Ο 

(2) τὶ 411 ΠΛ κ5 ἐγ υϊδεμι. 
(3) 41 κ"λη ππ; Ο διότι. εδᾷ ἽΝ, ίοσ ἤν. Τῆς βεσοηα ΜῊ 15 σοργίϑί ̓ 5 γαρθιοη, 
ΚΟ 5 Ν (Οὐ τὰ 95Μ) τὰν »ς τειαίπςεά. 25 

(4) 4“ πῆπὴ ΤᾺ ΠΝ ΠΝ Ὑ29 Μῦ; ὦ πλήρης δόξης ὁ οἶκος τοῦ Κυρίου. ᾿χλεαά 05) 

ΓΔ ὮΝ ΠῚ 55. 

(5) 41 πὴ (ἤτϑὶ ὀοσυτγγοηςσο) Οὐ 5 δια μνι. 

41 ϑῈΡΌΣ ἈΨῸ δθ3; ῷ κατὰ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις, ἰγαϊ 

ἰἰς Ὀὑτοίογ τοχὶ οὗἉ 411} σθαι ργοίογα 6. ! 30 
(6) ἢϊ Ἴ ὅπ; Ὁ χίνοσ αἰἰς (ΩἹἹ] ὀχρτοσοίοη πρὸς τὸν οἶκον τὸν παραπικραίνοντα; τοιὰ 

Π Π3, 45 [ἰὴ ς. 2. 

41 πὴπν ΔΝ; ὅ᾽ Κύριος ὁ θεός. 

(7) 41. ΤΣ πΝ,, ὅδ, εὐ ετέμηε, 61055. 
ἢϊ ὍΠὺ ΠΝ; ὦ Ὀπῦ. γε πιὰ, Ἰιουναναν, [κα Ηἶ '᾿ὍΠ5 δἂ5. ἃ ροπογαὶ ἴογπι, ἀεπηθα 3ς 

ὉΥ ὈΤ 5ῦπ; εὐ ν. 15.Ψ 
“1 ΒΝ); τις, νἶ Ὁ, ΥἼΒΡΙ, 5. (Π δθῆβα το 65. 

41 5 δεῖ; νυυῖϊο 55, νυν Φ. 
(8) Ν. 88 οἔἉ Ωϊ, ἐπαϊην νι ΨῚΡ, 15 Ἰδσκίηρ πη ὦ, απηὰ 15 ρουῃαρϑβ ψ]ο55. 

2 ΔΌΘΊ; σοτγοςὶ ἴ(Π6 ἔογπι ἴο ὨἸΟΒῚ (Η!17Ζ.). ἠο 

41 55; τυῖῖϊς, νεῖν ΘΟ, 155, ἀπά αἰίδοϊι ἴο ν. 9. 
(9) 4811 πῖπλ κ; ὦ Κύριος ὁ θέος. --- 41 ὅ9υ; υυγῖτς, να ὦ, 593. 

41 δκση Ὁ5; ὅ᾽ οἴκου Ἰσραηλ, Ἰιοτο ποῖ 50 ννεῖϊ!. 
(10) 4 ἸΡ ἼΦΆ 5 ποῖ 50. ΘλϑΙϊν δοςσοιυηίοι (0Υ (115 50 γα} ἸΠ5ΟΥ 0) ἃ5. 115. ΟἹ 5510} Νὴ 

ῷ; πο ἰ5 ἴῃ {{|ὲ σαπα ννὰῪ ἰσπιρίοα ἰο οὐ ἴἴ ἐπ τς Ωρ δἷν (ΓΑΛΠβἰ αἰ η. 4 

(1) 41 Ὁποῦ; Φ, ἀοβηίηρ τὰς ργοηουη, ἐναντίον τοῦ λαοῦ. 
(12) 41 πὴπο π; ὦ Κύριος ὁ θεός. 

Ηϊ ὈΝ» ΝᾺ), Φ, ροηιδρ5 δογί)α] γερει ἤοη οὐ οἵἁ ς ποχὶ νεῦβε, γαῖ ἄρρσγο- 

ρτίαϊς Ἰιογα. 
(13) 4“ ὃν; νυεῖίο ὃδ; ὦ πρός. --- “1 ὈΠΊΏΡΤΗΙ; πλακο τ(μ6 Ργοπχ 3, ν μι Ό. 5ο 

(15) 8123; ὦ δ. Αἱ {ἰὸς οπὰ οἵ {ἰτἰς νοῦϑς [115 Κύριος ὃ θεός. 

(ι7γ) 4: Ἐ πρ3),,.  Φ, Ῥσο αν ἃ 5οῦθα} ὀχραηβίομ, τὸ βογνίος ἱπ {τὸ ουδὲ οΙην 

τακοη (ον ρταηῖοα 1η αἰχὸ τοχῖ; 1 τοϊαπος, ᾿ἴ 15 οιίογ γος η Ὠ}331, 



44 

45 

, 44,.8--4ς,4 -αρθςς γεβίεἴ ἐϑε0»8;»». 11 

(18) 31 »ὈΡ Υ2πὸ πὸ. ΤΊιο δχργοβϑίοη 5 (ουπεὶ ἴῃ Ἁ}} ας Νογβίοηβ (ἰὴ ἃ ἐπ ραγαρ)γιθο) 
οχοοριὶ 8; τὰ βίᾳ οἵ ὦ ἰ5 ργοϊε ἱγ οοτγιριίοη οἵ βιζα (ΜοΝΊ αυςσονΝ). 11τὸ οἱ 
ἱπιεγργοιιοη οὐ »ἘΠἘῪτ5 -ῷ οοὐδαΐ (ἌΣΦ, 1ἐΔ5}ν}) ἰἀοπιβο5 ᾿ξ νν εν ΠΆὶ οη. 3,10 ἀπὰ 
ΠῚ Ταὶπι. ΠΡ (2:6. τ8Ὁ Ἔχρ]αίπβ ἰς ἃ5 9 ΘΟ ὈΡΌ). ΤῈ σοπηρσοιίοη τνουἱὰ το: 
αιΐγε ἴπ6 βεῆβε σεσεαξ- γοάμείγρ᾽ (ματηιθηῦ, ἀπ 580 ΟΒΑΊΤΖ Ρ»"Ό, θυϊ τς ψοτά 

. 566Π15 ΠΟῖ ἴο ἢᾶνα Ὀδοη ἰῃ υ56. Ετοπι ν. 17 γα πιρῆὶ ϑυγηλίδα ἼΩΝ τοσοῦ ᾿υ]ις ἢ, 

(που ρῖι στρ σα} ᾿αγά, τλλγ ἴα τς στρ] τολάϊηρ. ΕΠ ῺΡ ἃ δ ἰϑίλοϊογυ ἱπίοι- 
ῥγείδίίοη ογ δπγχεηάδιϊοῃ, ἴῃς οχργοϑϑίοη 15 [γοϑὲ οὐηϊπίοί. 

(19) 241 ἘΠ ΤΙΠ ἼὝΣΠΠΙ δΝ, σοργ 505 τερειἤρη. 
(20) 41 »ὴριν; νπῖίς, νι Ὁ, ὈΡΒΊ, 5. {ἰἰὸ σθῆβο γοηῖγοβ. 

Δϊ ἸΘΌ5"»; Ο καλύψουσιν, τεδάϊηρ 15Π) (2 541). 15,20; [οἵ. 14,3.4; ἔβιῃ. 6,12; 
7,8), ΟΥἿ ΡΕΓΠΆΡ5 ἸΌ2ν. 

(22) Αἱ "κ᾽ Π »ῈΡ; ὦ ἐκ τοῦ σπέρματος Ισραηλ, ν] οἷ ἰ5 (ἢ ς παλίιγαὶ ὀχργοϑβίοῃ. 

Οτΐϊ 31 ἢ. 

(4) Κι θοῦ; υτῖϊε Οὐτὰ ορϑρῦ. 
Κι ἸΠΌΡΨΊ; υυσῖο, ατοσ Οὐτγᾶ, Ἰποθ ιν. 

(25) 31 ΚΞ) πιυδὲ θς ψγτοπ ρῥἱυγα!. 
(26) 3 ἸλἼΠῸ; τεδά, νὰ 3, Ἱπορ, (15 Ῥείη. τααιυίγοά Ὀγ τὰ σοπηροιίοη (ἀραίηβιε (), 

ἃ5 ΟΟΆΝΙΠΙ, ροϊηῖβ οἵ; δηδ, νυν ΟΟΕΝΙΙ,,, ὙΠ) πιυϑὲ τοι ᾿ς δαάεος αἱ (τς εηὰ 
οἵ πὸ νεῖβα, ἴο πιαῖκε ἴῃ 6 θθῆβο ἼἿοπιρίοῖα. 

(272) 31-ἰ ρα κ, ,. ὅ, δὴ υἱηποσθϑβαγυ ϑβιδιοπηοπῖ, ἀἰου 1} 655 Δἢ ΟΧΡΙ ἈὨΔΙΟΙΥ μἰ055. 

4 ΠΥ ἽΝ; δ᾽ Κύριος ὁ θεός. 

(58) 41 πρλση. Τῆι σοπηουιίίο (πος Βούομα! οἸλι50) τοριγον. αὐἰς πορτανο, ἐν 3 
(ἀραίπδι ὅ). ἐοαὰ πὴπρ κλ. Ἰη {Π|6 (οἰ ονίης ΠΌΤ τῇς ῥγοῆχ 5. πλιβῖ {Ποη Ὁς 
οὐ οἀ; ᾿ξ ννὰ5 Ἰηϑογίοἡ ἃ5 [{πὸ ὕγοροῦ σοπϑίγιςσιίοη δον ΠΛ. 

᾿ς ἢ ὈΚΎΦΖ; ὅ ἐν τοῖς υἱοῖς Ἰσραηλ. 
(30) Τῆε ὃκ ἰ5. θείζοσ νυτίεη ὃν; ὁ ἐπί. 

(1) Οπιὶξ ιπεῈ βεοοπὰ ΤῊΝ 45 σοργίβι᾽ 5 γερει(ίοη. 
ἈΪ ΡΣ; νυτῖῖς ὈΣΟΥ, νυ ὦ, ἃ5 εἶα τηθαϑυγοπιεηῖβ ϑῆονν. 

(2) ΟΟἙΝΙΙ,, 15 ἀου (1655 Τρ ἴπ ῥἱδοίηρ ν.2 αἴϊεγ νν. 3.4, ίοσ νν. 3.4 ταλιξκ οι 
51:0 4] ν]ϑίοη οἵ {Π6 ἄγε οὖ ν. 1, δηᾷ ν. 2 «ἰςβου 5. 4 ρατὶ οὗ (115 50} εΠἸνϑίου, ΟἿ, 
οὐ ἴΐς οἵδον απ, ΠΕΕΤΉΗΟΙΙΝΥ, 

(3.4) ἴῃ νν. 3.4 ἴδ τοχὶ 15 σοηξιβοῖ τη Ποῖ 41 δὲ ὦ, απά τὸ οπιοπδεοη πλιβὶ ᾿γὸ 

ἴῃ ραγὶ σοη)]οοίαγα!. Ιὴ ν. 3 41 ΡΣ 15. τὸ [5 οὐ οὐ, 1} ᾧ, ἃ5. 51055 οἡ {ἰιὸ 

[(οἸοννην νογάβ. ΤΊνο ΠΝΛ 121) 15 Ἰηεἰσοα οαρροτίοα Ὀγ 6 καὶ ἐν αὐτῇ ἔσται, ῬἸ»ι 
σλῃ ΑΣγ ἴ)ς οΥἹ ΡΠ], δίπος ἴῃ6 ὈΝΖῚΡ ΟΡ 15 τοὶ ἐπ {πὸ γαβεγνοῦ αγοα, Ἰυ 15 
τας ἀγοὰ 50}. α υϑἱρῖις γολὰ πὴ, ΙΓ τὸ ΘῚΡ αἱ τὰς Ἰοριπηίηρ οἵ ν. 4 ὃς 
τοιαϊηοά, 1Ρὰϊ (Π15 ἰαϊῖογ,, ὦ, δοςπὶβ ἴὸ ἴ)ς δου} }} χοροί οη ἔοτην {πὸ ΓΟγο μην 

νος, ἀπε ᾿ς Ἰγοῖίοῦ οὐ ος, ἀπε αἶνον αὐτο ΠΊΠΝ ἸΔῚ ταδί, ν ν ΟΝ Ν., Ἰν»ὲ ἀπγόνινος 

οὐ, 61 ἅἰνς ΜΠ 10 οἱ ν. 4 αἰὐλο 1 τὸν. 1. 

ΤΊς ογάογ οὗ {ἰτς (ΟἹ οννημ ρατ οὗ ν. 4 15 ποῖ οοιγ, 1 πὸ ᾿ορ 15 τὸ Ἰγὲ μοὶ 

ἔτοπι ὅ. Τῆς σοποϊυάϊπρ ννογε5 οὗ ν. 4, ΡΣ ΦΊΡΟΝ, ἀγὲ οῦβευγε. ὦ εἰς οἴκους 

ἀφωρισμένους τῷ ἁγιασμῷ αὐτῶν, τελάϊηρ ὈΨ 20 ἴον τπ6 βεοοῃά νογὰ; ννῆδῖ ἰΐ 

Ἰιλὰ ον ἰἰς ἢτβὶ 5 ἀοιίι!. ΜΕΝ 950 .)0,, υῖ τὰς τείεγοπος ἰὸ ἃ γγεε 
2Λεες ἴον ἴϊια βαποΐαεγυ 5 ποῖ παΐυγαὶ. ΟΟΕΝ,., δου 43,21, ὈΖῚΡ9 ἼΡΡΡ (25) 7 
οὔπαία ἀπυοζέρρς, ἐπ σπογίαρες τοῦ {417 σαμοίέγ; Ἰὰς δυο ἃ οἴλ}} ᾿ογὰ ν᾿ Ὲ 

ἄο ποὶ Ἴοχροςῖ, αηά ᾿ΐ 15 εἰοι!ιέι! νοι ΠΟΥ {1}}5 βοῆθα Ἰοϊοηρθ ἴο ἼΡΒΟ; ἰἰὸ οοη- 

παοοιίοη ἰῇ 43,21 15 Πογοηι. ΘΜΕΝῸ 5 βιιμροβιίοη (οσ ἴς ἤτοι ψογὰ βοοιὴ5 {ΠπῸ 

᾿γεϑῖ, Νε οχροςῖ πγοπιίοῃ οὗ (ἰπὰ σοι οη5, νυ οῖ νοσο τὴ πιρογίληιί αἰ λοι οηι 
ἴο ἴα οἰ65, απὰὶ ὦ ιιϑὸ5 ἀφωρισμένος ἴῸΓ 9012) ἴῃ ἴον. 2ς,34; [ο5]1.14,4. ᾽ς 

ταυβῖ, ᾿οννονογ, υτῖῖς Ὀ)δΝ, σοιτοβροη ηρ ἴὸ ΔΒ». τς βοςοηᾷ ἱινογὰ πλιϑὶ 
Ὀὰ {Πγοννῇ οὐ, 1η ριῖς οἵ [15 ὁσουγγοηςα ἰπ Θ, 15 ἃ μίοϑβϑβ οὐ εἰου ει. 1Πιὸ δλσγος 

ιο 
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(5) 

(7) 

(γ.8) 

() 

(15) 

(3) 
(4) 

(15) 

(ο) 

112 -αἰϑοοοος ξγεβίεἴ 296)»8:»-- 45ς.5--46.0 

αΓΘἃ 15 ἔοσ ἴῃς ῥτοϑίβ᾽ [οι 565 πα ΠΟΙ ΠΠΟΠ5 (5ες 48,15), σοτγοϑροηάδίην ἴἰο τἰὰ 
εἰς 58 ἀπά σοπληοῦβ ἴῃ ἴον. δη Νιιν. 

Αἱ ποψὴ ὈΣΟΡ ; ὦ πόλεις τοῦ κατοικεῖν. σας Ποῦ ὈΣ γ᾽, 566. Νυπι. 3ς,2(Η11ΖΙΟ). 
Ἰῦλνλη 29 ὈΣΡ. ὅςς ΦΙΚΟΡΕΙΚΠ 5. ποίς. 
"ἢ ΠῚΡ ἀπ ΠΙΘ. Ὁ; υνυγίϊς ὈἽΡ πὶ πφ ῦ. Τίις πιὸὸ ἀπ ΠΟΣῚ 56 οι ὑπ πΟΟΟΒΒΆΓΥ, 
"λὰξ ἸὩΔΥ ἴα οὔ μηδ] (πο 55 οὗἉ νυυ7την. 
ἈΪ γηΝΣ ΠΟΣῚ 32 ὅπ; «τίς, αἴοσ Φ, ΝΠ ὈΣῚΡ ὅ)2) ὃκ. Τῆς (οἰ]οννίημ ΠΝΠν 15. 10 
"εκ νητοη ΠλΠῚ; ὅ καὶ ἔσται. 

ΛΙοσ "2 (ροϊπιοα 85 σοπϑβίγ. ρ]0γ.) ἰπβογὶ Εν, τ ἢ Κ. 
δἰ λῪ᾽ ΠΛ ΒΝ ΥΝΠι; ὦ καὶ τὴν γῆν κληρονομήσουσιν οἶκος ἰσραηλ. Τῆς Οτεοῖκ 
οἴειβ ἃ σοπηπιοη απ πδίυσγαὶ Ἔχργαβϑίοη, ἴδ, οἡ ἴα οἴμοῦ παης, τὰ σοπησοίίοη 

[Ἀνοῦβ ἴἰὰ γοίογοπος ἱπ ἴπς 41 ἴο τἰιὰ τογαὶ ροννογ. 
ἈΪ τῆπλ ἽΝ (νι ο); ὦ Κύριος θεός. 

(ΟὌΚΝΝΙΙ,1, Ο σοῖς (0 αἰἰς Ἀ δο!αῖα ςοπδιγυςιίοη οὐὁἨ Ὀ55 5Ὑ; ὕχι, οι .[65 λους, 3,26, 

566 1 ιο,4. 

ἢἰ ὈΌΡ; τοιλὰ, νν Ο, ΠΨΌΠ. Τίς ποχὶ ὨΣΨΗ ἰ5 ἴἰο Ὁς ν7έυΣιίοη ΠΡ, δηὰ εἰς 

(οἱοννϊηρ ΠΨΌΠῚ : ΟΠ. 56. ΟΔ, 
4 ὈΛΨΨΊ; ἰῃς σοποίιπιςίοη γααυΐγε5 ΠΘΊ. 
Ἀ1-ΊΟΥΨΣ Λ95, ψγαπηπηλ ς ΠὮγ Ππαγα, ἀπεὶ δὴ ᾿ηϊογτγιυρίίοη οὗ (ἰὰ 86π8α. Οῃ {{||5 

νοῖβο 306 ΓΈΤΕΕΒ, 7οωγηαί οὗ δέῤῥεαί 116») αὐμνὸ 12,40. 

ἼἼις ἤτθὶ ἽἼΦΠ πιυδὲ α οἰπηγμος τὸ ἽΞΠ, σἰπος (ΠἸ ργοσοα ηρ οἴλιιδα σ4115 (οσ ἃ 
βίαισνοηῖ οὗ (᾿ς τοϊλιίοη οὗ {πὸ 5 (ὁ ἰἰτὰ 5. Τῆνο τοϑὶ οὐ εἶὐο νοῦβο, ΠΡ "9 
ἽΦΠ ὈΒΣΠ, πιαγ Ὅς οὐ τος ἃ5 ἐἰου οὶ οὐ ΟΧΡΙΆΠΑΙΟΓΥ μ] 55; οὐ {{{Π||5. })»ὲ γοίμ!η- 

οὐ, νι ὅ, ἴ[ῃς ργεσθάϊηρ οἴδιδε πλισὲ Ἃς {γον οὐ, [λυ ᾿ὰ 566 πι8 πιόγο Πα ΪῪ 
ιἰαῖ τἰῃς βοσοηά οἴδιιδα 15 ἃ ρίοβϑβ ἱπιοπεσα ἴο Ὀτΐηρ τς Ἃ ἱπίο τοϊλιίου νυ ἱἶι {Π1|Ὸ 

(Ἀπ Παν ἼΠ. 
Ἀϊ "9 ΠΡΨΦΌ, υπίηιε! ρΊθ!α; ταδα, νει 6, διε Ὑσλ ΠΙπῳ σὴ 590. 
Ἀπ 9 ἼΝ; ὦ Κύριος θεός, ἀπὲ 50 ἰῃ ν. 18. 

Οενς ΥΒΠ, τ Φ; 46,3. 4 {ΠΠ] γοηῖ. 

πω Ο 

19 

25 

(18) Ποῦ βίημ. ΠΡᾺ Κ Πνλ5 μἱιγαι, ἈΠ εἰγοβς ἰο {ἶἰτὰ ροορ]ς οτ ἰο (ἶἰα ΤΑ οἵὨ ρείοβις; 41 10 

(:ο) 

ἰς. σαυίϊνα!οπί, ΟἾΪΥ ἡ Πν ΠπΠ χη. [ἢ ν. 20 Θ6 {τι δ μαι ηΓ, 

ἢ ΓΝΒΠῚ; ὅ᾽ τοῦ ἐξιλάσασθαι. 
ἢ ἽΠ2 προ; τοῖα, ἡ ὦ, ΘΠ ἼΠΕΣ ἸΨ2, (τὸ σαι οἵ (ῃς βονοπεῖν πιο] 
[οἹ οννὶῃν παίυγα!ν οἡ (δῖ οὗ (ῃς ἢτϑὶ πιοηῖὶ ἴῃ ν. 18. 
Κὸν 4“ πὴ ΓΟΕΝ. τελεῖ 5 πῦνν, τοίοσγίηρ ἴο ἴππῸ ῥγίοϑι, ὃυῖ (ἢ ς δἰγα85 15 ργοῖ»" 
ΑἸ γ ἴἰο {ἰἰς Ροορῖο. 
4. ὉΠ ἽΝ ΠΡ). [1ἴ 5 ποίου γί! , ἃ5 ΜΕΝ) ροϊπὶβ οὐ, {ἰταῖ (ἰο ἰςλβὶ 15 ἴνογο. 
μναῖ οὐ τἰἰς [υυτίοοπεί εἶν, νἱης ἰῃ ν. 25 {πὸ σογγοϑροπεηρ ἰελβὶ ἰ5 οἡ [6 
παοσπῖι, πη οπς 5 ἰοπιρίεἀ (ἢ ΓΟΟΕΝ.) ἴἰο τεδὰ ΠΙΨΦΌΠ, λ5 ἰη ἴον. 23,6; ΘΜΕΝῸ 

βυσραϑίϑ ταὶ {πῸ τοχῖ Δ Ὺ πανο δ η σπαδηροά ἴὸ δοσογὰ πὶ}, Οπ τἰς οὐοτ ϑηΐ, 

ὦ παϑ8 ἤεοτα 6 ϑϑιηα γοδα ϊηρν 845 41, απὰ ἰἰἰς τγοϊδιίοη Ὀσίννοοπ Ἐχοκίοὶ ληα [,ον. 
17)---26 πιδίκε5 ἰξ ροβϑίθίε {παῖ τς τυ]ς οἵ [,ον. 22, 5 οχιϑίεε αἱ {Π|5 6. [ἰ 56 6118 
βδίογ, {πογείοτο, ἴο γεϊλίη ἴῃς γολάϊηρ οἵἉ 4. 

ἢ πιροϑ, στολαὶ, ΜΠ ἈΠ] Δποίοπς Νονβίοηβ, προ, Τίνος γον 2Π ΠΌΒΙ͂ 15 βίγληρο, 

ἀπ| τπουρῖν 41 5 συρρογίοἱ ὕγ ὦ τὸ πάσχα ἑορτή, ἰΐ ἰ5 "»είίογ τ ἰγάῆθροβς {{ἸῸ 
ἴνο νογί5. [Εογ τὰς οτἰμῖη οὗ {ἰἰς συδίοιν οὗ σπιϊπρ τἰπ]σανοηοα ὑτολά δἱ (ἴὸ 
[οπϑὶ οἱ (ἰἰὸ αβθονοῦ, 5ες (ἴα ποῖς ἴῃ (ἰἰς Ἐπ ρ σ᾽ Τγαποιιιοη οὗ δ σοζίοί, Ρ. 109, 
Ι. 40. -- Ρ, Η.] Φ 

46 (ἰ) 4 τσὴ ἽΝ; ὦ Κύριος θεός, ληὰ 50 ἰῃ ν. 16. 

(5) 
(6) 
ω) 

ΔΈ ΤΠ, βυρογῆιοιι, ἰλοΚίπρ ἱπ ν. 7, ἀπά, ψ ἢ ΟΟΆΝΤΙ,1,, Λοἴζοτ οπμιςα. 

ϊ ὈΘΘῊ τπιϑῖ 6 5] ΠΡΌ] ΔΓ, Ὁ ΘΆ. 

Η ΠΣΊΒΥ 5 νοιῖογ ντοη ΒΣ οὐ ὙΠ. 
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46,1ο---47,3 -“Ηϑοος ἀ3εβίεἴ 48.8)»8:»-- ε12 

Και) ᾿Ἐν; πιο Οὐγὰ δ, Τῆς ϑλπλο οἰἰλημο 5 ἰὼ ὅς τάς αὐ ἰὰ απ οἵ 
ν. 10. 

(19) Α5 ἴοχὶ οὖ ν. τὸ 3 αὰ 5" 15 ΜῈ ἽΨΙ ὍΨ. ὉΡΊΩΝ ΜΘ) ,η, ννὨϊοἢ [85 τς δἀναηιομε 
οὗ ρικιίηρ ἴῃς πιονοπιοηίβ οὗ ἴπ6 ῥσπος ἴῃ σοηίγαΑϑὶ ἢ ἴῃο56 οἵ [πε ΡΘΟΡΙΘ, δπά 
5, οἡ (ἢϊ5 ντουπά, ρτγοίεγγε ὈὉγ ΟΟΚΝΙ.. Βιι ν. τὸ ἴδῃ τεροδίβ ν. 8, Δηα ἄοο5 
ποῖ {Π6 ὨΣΊ πηακα δοπλα ἀἰβιου γ}) ΤΩΣ ῥυίησα νου] ἴῃ {Π|5 σαβδα ποῖ ρὸ ουἱ 
διηοην ἴπα ρΡεορίὶς, θα ὈΥ ἃ βερδσζαῖίς ΨΑΥ (Ἀρρδγθηιν ὈΥ τῇς οαδῖ μαΐς, ν. 2). 
4 πᾶν 6 υηάεγοίοο 8ἃ45 δαἀάϊηρ 6 βἰδίθηθης (δὶ οἡ {εαϑί- ἀγα (ν. 9) ἰὶ6 15 
ΠΊΘΓΟΪγ ἃ ἰαγπιδῃ, ἢ 5 πὸ ριν. ] ο6 5, ἀπ μοο5 ἰῃ δηὰ οὐἱ νυ τῆς ροορὶς (Η11Ζ).. 

(12) 21 Π5),, ὅ, ρΡογθιρ5 5. 1} }Ὰ] μ]055. ΟΥ ΠΟργ δι᾽ 5 τοροιπίοπ. 
(3) 21 ΠΌΡΕ (νι. 6), δη ἃ ἃμδίη ἴῃ ν. 14; ννγῖο πῦϑὴ, νν ὦ, (ἢ ρσῖπες Ὀοϊημ (6 οΟἤδγοσ. 

(14) Δ ΠΊΡΠ; τελὰ, νῇ ὅ, ΠΡΠ, 5 ἴπε σοπηθοῖοῃ γϑαιγαϑ. 
Τῆς (ΟἸ]οννίηρ ὈΝῚ» ἰ5 ἴο )»͵ὲ οπλτος, νυ} ᾧ, 5 ἱπ ποχῖ νοσβϑα. 

(15) Κ ΊΜ γι; Οἷγὰ 9», ννἰςῖ πιυδὲ θῈ νητίεη πὴ, τε ρηπος θεΐηρ 5{}}} [Π 6 
8007 6ςεῖ. 

(16) Το ἰμς 1η5Π) οἵ 2] ῥγοῆχ Ὁ, τ5 ἰη ὦ. 
111 ΡΠ) ΜΝ ὈΠΙΠΕ; ὦ κατάσχεσις κληρονομία, τη Γ(ΟἘἈΝΠ,, ΠΌΤ) ΠΙΠΝ, ἃ 5Πουίοσ 

ΘΧΡΓΘΒ5Ί0η ; ̓ξ ἰ6 ποῖ ΟἸΘΑΥ νὨ]Ο ἢ το άἀϊηρ 15 ΟΥἹΡΊΠΔΙ. 

(17) ΑἹ τρῦπ)ο,, δ, ρεγῆδρβ ἐχραπβίοῃ οἵ Ηεῦγεν βογίς, ρουθδρ5 οπιββϑίοη οἵ ἄγεεκ 
ΓΔ 5] Δίου. 
21 ΠΟ; τεδὰ ποϑ[ὺ; ὅ ἀποδιύσει. 
41 ἸρῦΠ5; τνυὴϊα, αἴογ ὦ, ΡΠ), δ5 [ἢ 6 σοπϑίιγιιοιίοη σοαυΐγαϑ. 

(18) 211 -Ὁ ὈΣΗΠΕΌ, σοργίδι 5 γοροιίοῃ. 
(19) 41 πον; οπλῖς ἴῃ αὐίιςῖθ, (ἢ 6 ννοτὰ Ὀοίηρ ἴῃ σἰαζμς εομοέγμοίμς. 

ΚΠ) ὈΠΞ 3; Οὐ γᾶ, ργοροῦγ, ὉΝΏ5.,3. 

(20) 41 σα; νυῖίς ὝΒΊ, ἀπ αἴϊοτ (ΟΠ οννὶπν ἸΒΝ δ Ἰηβοσὶ , 45 {ἰο ἰογὴι οἵ {Π᾿Ὸ δοπίοηςς 
τοαυΐγεθ. ὦ Ἀρροδϑῖβ ἴο πανὰ μδά ὈΜῚ ἰη ρίαςς οἵ τῆς 41 ΨΚ. 

(21) Τα πιᾶβο. ῬΊΣΡΟ ΠΑ 6 ταϊϑνν γὴν ἔογ ἔδπι.; ΓΟΆΝΙΙ,,, τοίου ἴοὸ 1,8.17; 

43,17, νυγιε8 "Ν) 37. 
(22) 21 ἈΤΊΟΡ γίο! 5 πὸ βθῆ86. Τῆι πηεδηΐῃρ ἐροίοσσα σλπηοῖ δὲ μοῖ ἔγοπι ἴπε Ταϊπιυ ἀ- 

Ις ἽΡ 20 δίπ. Τῆς Ταϊπιιὰ (}Π[αα΄. 2.6, ἴθ Τπνν Ολαμί, 10...) ἰπιεγργεῖβ ἰΐ ἃ 5 
β μηἰγιην, τού μομέ γοοῦ; ὐὰὶ ΟΛΒΊΊΕ (λει. δ.,»,2.) οὐϊος ὅγυ. μα δ [ΔᾺ5 τ τος ζωμσος 
ηοΐ γοογεη [ο΄ ΤΑΥΝΙΣ ΘΜΙΤΗ 3580; ΟἘ5.- ΠΌΗ 15. ς. ν.1. δι αἰνεῦς 16. ὸ ον σηςς 

{πὸ (πος Ηοὕγονν ἡνογά [χὰ5 {Π15 δθῆβο. ἉΙΣΡ, Δ5 ἴῃ 42, 5 15. ποί δια} }} 6 Ἰογο, [5 
Ῥεῖῖογ ἴο δέορι τῇς γοδάϊην ἈΊΒΟΡ, μίνδη ἴἢ 9, δηᾶ βυρμεβδίεα γ ὅ. 33) αἦγίοζα. 
1-Ἰ ΡΞ ΡΠΟ,, ὅ, σοργίϑι᾽5 ὄἜγγοσ, ἀεϊοιθὰ ᾿γ τῃς 431 εαἀϊίοτβ. 

(213) 31 Ὁπϑ; Ὀείζον ὉΠ5. 

(1) 41 ΣῚΡ ΠᾺΠ 5 5,, 3, ὁπ τιθ Ογ ΟΟΕΝΙΙ.1, ἃ5 βιρεγβιοι. 

1 ΠΕΡ, ὅν, Ἰνοῦο Ἱπαρργορτίαϊα, γοροιίοη οὗ σοργίϑι ἔγοιῃ ργοσοάϊηρ αἴλιδα. 
ΤᾺς ΠᾺΠ, ἀν (ἰἰς ποχὶ ννογ,, ᾧ, 15 ἴῃ μίιος, {Ππουμὴν ποζ ΠΟςΟΒϑΆΓΥ. 

(2) 41 ΠΥ͂ΒΣ 71; [γληβροβὸ {ἰσ τ Ὸ ννογίϑ. 
9) Ν. 35, ἄοννῃ ἴοὸ ΠΝ, 15 οὐ δ Ογ ΟΟΕΝ., ᾿νμὸ ἴακα5 Ἔἐχοορίίοη ἴο τη Ἔχ ργαβϑίοπβ 

 (εσς ΟὨΪγ ἴῃ Εζοκ.) αηὰ ΘΝ, ἴὸ {(πς πηοηκίοη οὗ [π6 τῆλῃ (ννο ἢ45 ποῖ Ὀθθῃ 
80 πιαηπίίοπος 5ίησς [5 ἢτγϑί ἱπιγοάιισιίοη, 40,3), ἀπε ἴο {ἰὸ 9 μἢπ655 οὔ (ἢ ἰη- 
ογεᾶβδα οὐ ἀδριῇ οἵ ννλῖογ δἱ (πε εἰϊδίαπες οὗ ἵοοὸ οἰ] }15 ἔγοι ἴπ6 ραῖο. ΤἬΏδϑα 
αἰ συ 65. ἀγα βοσίουϑ, τς νου ον λον διίσς ἰὸ (ἄγον οὐἱ (ππῸ ραβϑαμο 5 τ 
81.055 15 ἀοιι ῖι!. ἸΡ πιῶγ ἴ).6 50Υ}04] ΟΥΤΟΥ (ογ ΠΡ (566 Κι ἢ 1η 16 γ. 231,20; Ζεςῖι. 
1,16); ΠΝ 56Ὲπ18 ἰὼ ἴδε νουςπαοά ον Ὦγ Ζεεϊ!. ς, 2; Εχ. 27,9; ΔΤ τᾶν 6 δ1- 
ῤώωπον; ἀπα, ἃ5. τὸ ᾿ὸ σαῖς οὗ ἱπογοῦβο οὐ ἄδρι! οὗὨ ννδίοσ ἰπ ει βίγοδηι, νν6 
Κηον ἴοο {ππ||ς οὗ ( σοηάίτοη5 ἴο ἐοςϊάε τἢἷς ροὶπι. Οπ (ἢς οἴπεσ μαηά, ἰὰϊ ἰ5 
ποῖ τπηηαίιγα! εἰναῖ, ἴῃ 1116 ἀσοουηῖ οὗ {πὸ πποαϑυγίημ, (ἢ 6 πλη δἰιοι!ε ). ἀοϑογὶ!»- 
Εα 5 πιονίημ δαϑίινναγά. ΟὐὁἹἁὁἍ ΒΕΚΤΗΟΙΕΤ. 

Ἑεεῖ. ιξ 
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ΓὸΥ {Ππ|ι Ν) 13} οἵ 41 σἰδηάβ ἴῃ καὶ διῆλθεν - Ἴ3»"), νης ἢ ΟΟΕΝ. δάορί5 (απὰ 50 
ἔνῖςα ἴῃ ν. 4), πὰ γοηάθιβ απο οὔδ σου η ἠαςς ἐλγομρή, ἱπ ςοπίγαϑδε νυἱτῖι {Π|6 ὁη6 
εοικὶ πο ῥα55 ἑλγομσά οἷν. ς. ΝοΙΙοΥ ἰοχὶ ||ὰ5 ἀσοιϊάεαϊγ ἴῃς αὐἀναπίαρμε ονοῦ 
ἴα οἰτοτ. 

(4) 41 Ὁ; τοι σοηβίγ. Ὅ; ΗΙΖ. ϑυρμαϑίβ {ππ| Ὁ νγῶβ νυ ἢ Ὀσοδυδο Ὁ 3 Ὃ νγᾶ8 
-- Δ) Ὁ. 
Λῆεν (ΟἹ ον ηρ δ) Ἴ3»") Ιηβογῖ Ὁ25, δοσοσγαάϊηρ ἰὸ {ἶἰὰ πογπὶ οὗ [ἢ ρδγ}16] οἰδυβεϑ. 

(5) 31 Ἴ2}»" δΝὸ ἼΨΙ ὉΠ), οπιτςἃ Ὁγ ΟΟΕΝΙΠ,, Ροβϑίθ!Υ ἀουδὶεῖ, θυΣ ἈρΡρδγοπν τἶι- 
ἰογίοαὶ! γεραιοη. 

(6) Τῆια ρῥσεροβίϊίοη 15 οπιζιεὰ ὉγῪ ΒΔΒΚ δπὰ ΟἸΝβΒῦβΟο θείοσε ὅΠ2)Π ΠΟΘ, νδῆεῖς τῆς 
Οτεπιδὶ οοἀά. παὰ δ; ἰπβεσὶ ὃν νὰ ὅδ, Οαπι. 5ες ὉΚ ΕΟ591᾽5 ποῖο. 

(7) 31 - ἘΣ, μἰοθ8, ΟΥΎ σΟρΥ 515 γερο! θοπ, δη ἱπιοστυρίίοη οἵ (ἢ 5.56. 

ον ΑἹ δὰ σολὰ ὃν, νυ 68. 

(8) 1 ὈΒΝΩΣ ΠΝ κι; στολαὶ, νι ΕἼΜΙ.ν. ἀπ ΟὈΟΕΝΙΠ,, ἀἤογ 8. (ρμο, Ῥέα), 
ὈΠΠΌΠΙ ὈΦΠ ΚΝ. 

(9) ὑκ; ὅ ἐπί. --- ἡἹ ὈΝ5π); τοῖα, νἱν δ, ὅπηπ. ΕΨΑΙῸ δη ΘΙΚΟΕΕΆΙΚΌ ΝΠ), 
1Ἴα βοςοηά ραγί οὗ τς νοῦβα σοῃβὶβῖβ οἵ γορειοη5 ν᾿ ςἢ, (που ρὶι ἰουπὰ ἰη ὦ, 
ἈΡΡοαΓ ποῖ ἰο ὃς οτὶρίπαὶ. Αἰϊοῦ ΑἹ ΝΡ"), ΓΟΈΝ. ἱπβδεγὶβ. Ὁ ΦΠ, δπὰ οπιβ [6 
τοβὶ οἵ τς νεῖβοε. [{ 5 ὑυείϊογ ἰὸ οπιῖῖ ἢ αἰϊογείπον (580 ΗΠ ΑυρΡτ). 

(19) ΚΑῚ }» ΥἹῸΡΝ πνᾺγ "Ὲ τοιαϊηςσε; Οὐ ΥἹΌΡ. 

1 τ; τολα, ννἱ ὦ, πῆ, ΟΟΆΝΙ,,, ον 5 ΠΕ... ποθ, γο(ογγίην ἴὸ (ἰἰ6 ἀΠΠοτ- 
οηΐ τι56 οἵ {Ππ σχργοβϑίοη ἴῃ 26, 5. 14. 
π) νοῦ (6 καθ᾽ ἑαυτήν), ,α 3, 15 ἴογς αἰΠησυῖ, ἀπαὰὶ 15 θεβὶ οπιςα; ογ (6 υ8ςὲ οἵ 
{πὸ ἰογπὶ 566 Οδη. Σ,11.12, αὐ. ; {1 Ὀς τοιαἰπεά, [ἰ 5Βῃουϊά 6 ντῖοη ΞΣ Ὁ", ἀπά 
Ρἰδοςὰ «ἤογ ἸΠΣῚ (81 ΠῚ) οὐ διε ΥΠ ὨΣΊ ΠΣ (50 ΗΑυΡΤ). 
Εογ ὉΠ)1 νυῆῖϊς, ἢ ὦ, ἀπ ἃ5 {πὸ σοπηοοίίοη τοαυῖγοβ, ἸΔΔἽ. 

(11) 21 ΝΕ; ντο Ὁ ΠΒ3,, να Οὐγὰ ἀπε ὦ, δηε αἴτοσ (ἰδ οἰπεηἀδίοη οἵ ΟΙ,.5Η. (Π53). 
Οπιϊζ τα 1 ἰη κδι. 

(12) Κι “10 πὸ; νος Οὐγὰ ΠΝ, 
(12) 411 πὴπλ ΔΝ; Ο᾽ Κύριος θεός, κητὶ 50 ἴῃ ν. 23. 

Τὸν ΠΣ σολε πὶ, Ἰ)είογα 5122 ννῈ οχροςὶ {ἰπ᾿Ὸ ἀγίςϊς. 
41 - ὈΝ)5Π ΘὉ, ἃ μ]055 ροϊπιίηρ οὖἱ {Ππ|π|, 1ονὶ Ἰἰνοίηρ οὔ ο, (πδ΄ πυπιθοῦ 12 15 

ξαϊηδαὰ Ὀγ σουπίϊην [Ο56Ρἢ 85 ἴννο (6 "Π ἰ5 ἰο Ὀε ροϊπίδά 845 ἀϊι41). 6 δὰ (ἴτε 
γγοσβ ἴῃ 5 ἰψγ αἰεγοηι ἔοππ (πρόσθεσις σχοινίσματος), ἰεῖ ἀϊὰ ποῖ υπάετβίαη ἃ 

ἰδ. ὙΠΟΥ μαῖα ἱπίογγυρι ἴῃς σοπποοιίίοη, δηὰ ἰξ 5 ποῖ ᾿ἰκεὶν (παι ἘΣζοκίεὶ 
νουϊὰ Ἰιανο ἱπβοτιοὰ ἰπ εἰνῖβ ρίαος 50 ννοἱ! Κηοννῃ ἃ ἔαςϊ, Τῆς ἴοτιτι 55Π, αἰ50, ἰ5 
βίγιηρς, {ππ ργοροῦ νογὰ "εὶηρ Ῥὺπ ((ΟἈΝ11,1). 

(15) Δίου ὉΥΠ.Π νος διου! ἃ σχροςῖ, ομν Νυμι. 34,7.8, τὰ πιοπιίοη οὔ Μουπὶ Π1ογὶ 
δηα (ΟΕΝ. ΔΟσΟΓΟΪΏΡΙΥ ᾿πϑοσὶβ ἰϊ. Τῆς ρῥἷυδ5 ΟΥ ΠΛΪΠ15 ἰ5 ἰαγὰ ἴο ἀσίογπιὶπα. 
21 ΤΠ πιυϑὶ θὲ νγκαθη ΤΥΊ. 
Τῆς ΠΤῚΣ ὑτθακβ ὑρ (πε βἰδπαϊηρν ρῆγαδε ΠῸΠ ΜΊΏΏΣ, ἀπά πιυδὲ Ὀς ῥἰαςεά δἴεγ 
ΠΌΠ. 

(6) 1ε ἰ8 ροββίδ!α ἐμαὶ οὺγ ὨΝἼ)0 ἰ5 ἱπιαπάβά (οσ (τς ΚΡ! οἵ Ναπι. 34,9. 
δ᾿ γ5 ΡΠ; τοι ΣᾺ, αἴἴογ Νιιῃι. 34,9, δῃὰ οὐ ν. 17, ἰπ΄ υ]υῖοῖν αἶα 1} 15 ἴο ὃς 

50 Ἰυγτδη. 

(17) π| ἘγΡ.),. δ, τεροθάοη οἵ ΠΟΡΥΪϑὶ. 
ΑἸ ἘΠΡΠ 5, , δ, ἀπά ποῖ ἱπ Νυπίθεγβ [1 86 6η1:5 ἱπῃροβϑβίθ]ς (ο ἵπᾶκο ἀηγενίπε 
οὔϊ οὗ ἃ τείεγεπος ἴο Ηδπιαιῃ δίογ τς δαϑιεσγηπιοβί μοϊηϊ οἵ {ΠῸ Ὀουπάδγγυ [185 
Ὀδδη βἰδιθα ἴο Ὀς Ἠδζαγιοπβῃ. 
ἢ ΠΙᾺ 15 ίοσ ΠΕ, 85 'π ν. 20. 

(18) 41) 0 (ίους εἐπ|68); νυτῖϊς 7.5, ἢ δ αηὰ δοςογάϊηρ ἴο ἴπε ἀεπιδηἀβ οἵ {ἶἰπ σοη- 
ποςοηῃ. 

Ἀν ον ἪΡ. 
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47,2ο--48,31 --αθδς Εκελίεἴ ἐδ6»»8:».- 115 

ἈΪ ΡΒ; το ἢ ἼΦΆ οὐ ΠΣ (ΜΙΝ), ἀπ ἐν, το, ἀης ἰῃ ὦ (Φοινικιῦνος). 
ἣϊ ΠᾺῚ ἴον πεῖ, “Ἴ1ὸ βάπιο οὐσοῦ ἰῃ ν. 10. 
Αι θλϑλρ, ὅ δρίζει; νυχῖϊα δ132πι; ΟΟΆΝ., 5ΙΕΟΡΆ. δ 2)0 ,ογηες ἐᾷς δοιρεία»γ. 

31 νὍ"; νυτῖϊς ΗΙΓ 8", ἃ5 αἵ τὰς βερίππίηρ οὗ ἴῃς νεγβε, δπὰ ἴῃ 38. 

41 Ἴ Κι; ντῖτα ὨΝΠ, ἃ5 ἴῃ 47,15. 
Ἀϊ- ΠῸΠ Ἴ δκ, θεῖον οἰμτο (ἐπουμῖν το Ογ Φ), ἃ5 ἴῃ 47, 17. 

ἅιι νπλ (ΘΜΈΝΌ, ΟΟΆΝ. ΠΛ), ὑπο ΘβΒΆΓΥ, δηα δ ἱπιογγιρίίοη οἵ (πς οτγάογ. 
21 ὍΣ ὈΝῚΡ ΔΕΒ; σοι, δοσογάϊην ἴὸ τὸ ποτὶ οὗ {Π|ὸ (ΟἸ ονν, νούσου, ΣῚΡ ΠΡΌ 
ΠῺΣ ΠΝΡ ἼΡ.. 1Ιο 

ἢϊ ΨΡ; ἴε πεοαβϑᾶγυ ὈΣἽΨ» 15. ρίνθη γ 6. 
Ἀϊ 3 Πὴ δηά ΤῊΝ, Ἰδοϊκηρ ἰῇ ὦ, πΛΑῪ })0ὲ 5. ρα] δαάϊίοη, οὐ οὐ ρίηδὶ Δ] 655 οὗ 6χ- 
Ῥτοβϑβίοη. , 
21 πὴπλ ἜΡῸ πῆ; ὁ καὶ τὸ ὄρος τῶν ἁγίων - ΚῚΡΘΠ ἍΠι, δάἀοριεα Ὁγ ΟΟΒΝΊΙΩ, 

0 ΓΟίεΙβ ἴὸ 43,12, υἱ ΠΟΤΕ Ὡοΐ ΡΓΟΌΔΌΪΟ; Ιἴ 15 ἴῃς ΣῚΡΟ 1156 δηὰ ποὶ ἰἴ5. 15 
ΟΠ ΑΓΔΟΙΟΥ ἃ5 τπουηίδλη, {Πᾶὶ Ἰογα σΟη165 ἱπῖο σοπϑιογαιίίοπ; οἴ ἰἰῆς οἰ γ οχ- 
ὈΓαβϑίοη ἰπ ν. 16. 
ἅι σιροπ; νηῖε ὈΣΊΡῬΌΠ. 
Αϊ ὈλυΣ; τεδὰ, ννῖτ ὦ, ΝΡ), ἃ5 τς 5επβς σγοαυΐγαβ. 
4ἰ 5}; ντίϊς 595 ((ΟἈΝΙ1). 20 
41 ΣΡ; τολὰ ὈΣἼΘΡ, ἂ5 ἴὴ ν. 9, ἢ ὦ, πὰ ίοσ {νὰ ΟἴΟΥ Ἰπδαβιγοηγοηί5. 

(14) 411 τ) 95; τολὰ ΝΠ κίημ., νι] Ο, ἀπά ἴῃ λοσογάρλησα ϑ ΜΠ (τς (οἰ οννην οἴλιι56, 

(ι8) 

(0) 
(211) 

(1.22) 

(25) 

(8) 
(29) 
3: 

Ἀϊ Ἴδν; ψγίις, ἡ} Ἰῦνν., ΟΟΚΝΙ.,, ΠΟΓα], Ἴδλν, ΙΚΒΟΡΜΚΙΚΟ. 3 μίασ, ΠῚ 
ΚΠ 3»); Οὐτὰὸ Ὅ3»", Ὑνπια ἼΞΡ. 

ι}} ΠΦΡ" ΠΝ; τοδὰ ἍΝ πλπν (αἤογ ΟΟΈΝ. Ἰλκ055), δηα οἠλίς τἰτς (ΟἹ ον ΠΝ 2ς 

ΡΠ (τεροιιοα ἴγοπὶ ργοςοάϊημν, οἴλυ5ο). ἼἼὸ μπ15 οὗ {16 οἰἱγ ῥγόρογ ᾿νανίην 
Ὀδεη 5ιδις αὶ αὔονς, {}}]|85 νεῖβα ρῖνοβ {Π6 δοα ἀδνοίεα ἴο ἀρτουϊογο, ΟΥ, νν 

ταῖρι τοϊδίη τὰς ἴοχιὶ οἵ Η͂Ϊ, ΟΠΙΥ ἰγαπθροϑίην ΠΡ ἴον ΡΠ, ἀπά αἀάϊηρ Ὑ9. 
ὅ καὶ ἔσονται αἱ ἀπαρχαὶ τοῦ ἁγίου, -- 41, 566 45,7; 50 ε͵Ξο 3. ΟΟΈΝ. ὙΨνὴ ΠΡ 

τ ΠΟ. 30 
"ἴ τιπὰ ΜΚ; τεδαὰ ΠΙΠΕ ΠΕῚ, τεαυϊγεὰ Ὀγ τα σοηποσιίοη, 
Αἴἴεσ ὙΠ ἰηϑοσῖ ΠΌΝΡ, δοσογάϊμην ἴὸ (ἰὰ ποῦ οὗ {πὸ {ο]] ον εἴαιδα (Π|Ὸν 
ὈΝΊΟ6). 
Εογ ἴῃς ἤγϑοι ὃ νγίϊα ὃν, ἀπά ίοσ τς βοοοπά νυγϊα ἽΡ. 
Ομλῖ ΠΒΊΠΒ δηδ (Πὰ ὑγοῆχ Ὁ ((νὶςο) ἴπ ΠΕ. Ὑ]ιοβο ΟΠ Ὸ5. ΓΟ ΠΟσΟΒΘΓΥ ἰῇ 35 
ογάοῦ ἴὸ μὴ ἃ σοηηοσίίοη οί νν. 21 ἰηκὶ 22. Της ΡΠ ΠΟΛ (ν. 21) ἰ5 
ἀεδοπρεὰ 45 σοηϊδίπίηρ [6 ΓᾺΠ ἽΡΌὉ (ν. 21), τλ6 ΝΠ ΠΝ δηὰ τ ὙΠ ΠΝ 

(ν. 22), ἴῃς νος Ὀεΐην δηο]οσαα ΌὈΥ τῃς ρῥγίησς 5. ἐοπηαίη. (ΓΟΕΝ., ΘΙΚΟΚᾺ. οὐ 
ν.22. ΟΚΑΊΖ υὑπαάεγοίδηδβῥβ. ΠῚ "Π 'ῬΌΝ (ν. 21) 45 ρασγθη( δϑὶβ, δῃ αὶ Ομ 5 ΣΝ" 

δ. 9) αἵ οηὐ οἵ ν. 22. Τῆιο τοχὶ ἰ5 'ῃ βογίοιις ἀϊδογήογ, ἀπα αἰνὰ ἀοιθ]ς βιϑτοπιοης 40 
οἵ αἰτς που νογη ἀπε ποι οσι. οιυπε σιτίον οὐ ἀἰλὸ γΟγα! (οὐ ΠᾺΙΟΓΥ δόσιν ἀπ 5: 

ΒΙΓΥ. 
[Εογ τ6 παι Ἵν, 2. 6. Ἄρεψι βες ΚΙΤΤΕΙ 5 ποῖς οἡ 1 (ἴσ, 7.1 ἀπά 13Δ1.1.}5 

γοπλασῖεβ οἡ αδη. 30,18. 7“αολα ταν Ὀδ κ-ῷ 59 δι; ἰη Αϑογγίδη “- ς οὐγὔ “- Ὁ 
Αἰννγ5 ΘΟΟΙ 6. 55; ἰογ ἰηβδίαλπος ἄσγαεοε "15 διοιηδοδ' ἴογ σγα δ ἥε (ΤΕ. ἧς 
4 ςΙ). --- ". Ἡ]] 
Ἀ1 ΠῚ; ντῖϊα ΠΝ, --τ Βείογα 5122 ἰηβογὶ {πὶ ἉγΏςο]ς. --α δῷ; ννυγῖϊς, ιν Ο, ἪΡ. 
41 πῦπηρ; τα (ἢ ς ΟΥ̓ ἸΠΆΤΥ ἐχργαϑβίοη ΠϑΠ2Σ, -- 4} ΠῊΠν ἽΝ; δ Κύριος θεός. 
Τίς δἰδίεπιοηῖ ἴῃ 21, οὐ Ἰιονν {Ππ μαῖοπ νοτο παπιοῦ, 5 ἰογα δἰημι ασγ ρμἰλοςς, 

Ἰηιογγυ ρα πε (πὸ «ἰοπογρίοη οὐ αἰνὰ ουπεμτιος, ἀπε ᾿νανίην (ἰὸς ἀρρολγάπσο οἵ ἢ. 50 
δι γι ποιρῖ, ΤΙουρῖ ὦ 45 τἴῃ6 ογάσγ οὐ 4}, ἰΐ 15 Ἰγεῖῖογ, ψ ἢ ΟΟΕΝ., ΘΙΕΟΘΕᾺ, 
ΩΚΆΑ͂ΤΖ, ἴο ΒΌΏΡοΟβα δῃ λιν ἀἰσρ οοηεηῖ, δηα [ΙΔΏΒΡΟΒΘ, διτδηρίην νν. 30.31 ἰῃ 

τς ογάογ: 30.31.20}. 210. ὙῈΘ ΠΛΊΡΥ δἱ {16 δπά οἵ ν. 313 τηυϑῖ θη θ6 οπιτιαά. 



ον ΠΟ --θοος ἔξ χεδίεί 42920-8;»-- 48,32---34 

[ΠΣ πιρις Ὀς τοϊαϊμοα, θυϊ 215, δα. ΣΦ ΟΣ ὃν ὙΠ ἼΡΙΣΙ, 5θοπι8 ἴο ὃς ἃ 
εἶοϑϑ5, νυν} τς ἤμτο ευἠιοα έσιενε (56 ς αἰγονα, Ρ. 46, |. 52) οἡ "2} Ἰμ8 ἽΡΘ' ἰη 419 

(οΥ οἡ "2}) ὝΨΠ ὈΨῚ ἰπ 255). --- ". Η]] 
(32) ἴη ὝΨΨΙ οιμῖς τπς λ. 

(34) Ἰβείοτε ΕΒ ἰῃβογί Ὁ ἃ5 εἰβευοτα ἴῃ {[}15 ραγαρτδρίι. 
ὈΠΟΡΟ πηυϑὶ 6 'ινγτῖθη ὈΣΊΡΙΘῚ ἃ5 ἴῃ {ΠῸ ργεσε αν νογβ65. 
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ς ἰῶρλόις ι. κ΄ «. πιο ᾽ Ἵ 

ΑἸ ΕΗ -ΗΛΔΆΥΑΚΌ 
ΤῊΒΔΊ ΧΠΟΘΑΙ ἡ ΒΗΔᾺΥ 
ΟΑΜημι γί Μ αν 

Ἀτι-. ' " τὴς 
... “ὦ 

"ἴα ,.͵25 ὦ 
ῬΡΕΙΝΤῈΡ ΒΥ ᾿᾿ ὐπυσυτην 

ῬΑΡΕΒ ΒΆΟΜ ΡΕΚὮ " ΕΠΙΝΘΟΗ 

Ἀείγρλία 

35. 
μ᾿ 

,773294 
ν": ,Ά 



ὙΤΊΙ' -Ὁ »ιδιυν Ι ψΦ3, 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

(Ῥιορθεί πχεβίςε! 

ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΕΡΙΤΙΟΝ ΟΥ ΤΗΕ ΠΕΒΒΕΝ ΤΕΧΤ 

ΨΜΊΙΊΤΗ ΝΟΤΕΘ 

σ΄. Η- ΤῸΥ, 1.1..19. 
ΡΚΟΡΝΒΘΟΝ ΙΝ ΠΑΚΝΝΑΚΜΙΡ ΠΝΙΝΜΚΈΒΙΤΥ, ΟΑἈΠΙΙ ΟΝ, ΜΑΙ͂Β, 

Ἐείρχία 
[᾿ΤἸΝΙΆΤΟ ΗΒ ΒΓ ΗΕ ΡΜ. ΠΆΝΤ ΟΝ ὦ 

1899 

4 αὐέέπιοτε Ἀοπδοῖι 
ΤῊΕΞΕ ἸΟῊΝΘ ἩΟΡΚΙΝΒ ΡΕΕ55 ΒΑΝΙΌ ΝΌΤΎΤ, 270.27} ΘΤΕΆΑΝΌ 



ΤΗΕ 5ΑΟΚΕ. ΒΟΟΚΘ5 

βὲ ίο Φεαίαμπέπι 
Α ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΕἘΘΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἨΕΒΕΕΝΝ ΤΕΈΧΤ 

ῬΕΙΝΤΕΌ ΙΝ ΟΟΙΟΚΒ5, ΝΊΤΗ ΝΟΤΕΒ 

ΡΒΕΡΑΒΕΌ 

Β». ἐπιέπεμ Οδἰθίϊςαὔ σιϑοίατό οὕ ιτορε αλὺ «ἰνκενίοα 

ΝΟΕΕ ΤΉΕ ΕὈΊΤΟΕΙ͂ΑΙ, ΒΙΚΕΟΤΊΟΝ ΟΥ̓ 

ΡΑΙ, ΗΠΑΌΡΤ 
"ΗΟΡΗΝΘΟΩΝ ΙΝ ΔῊΝ ΟΝ ἩΘΡΚΙΝΒ υΝΙν ΚΙ ΤΥ, ΒΑΙΤΙΜΟΚΝΚ 

Θ 

ΡΑΕΤ 12 

δε οοοι! ο[ δ τεκίοῦ 

ΒΥ 

ΤΟ Ἢ ΤΟΥ͂ 

Ἐείγρτία 
1. ΟΥΠΤΝ ΚΤ ΟΠ ΟΜ ΘΠ ΔΝ ΙΝ Ο 

1899 

δ αἰεέξπιοτε Βοπδοκ 
ΤῊΕΞ ΙΟΗΝΒ ΗΟΡΚΙΝΒ ΡΕΚΕ55 ὈΑΝῚ ΝΟΤῪ, 270-271: ΞΘΤΚΑΝΡ 



Ζἦβε φθοοῖ οἵ δ χεβίε 

ΤΟΥ͂ 



θην 2. 1Ὲ ργεβεηὶ οαἀϊίίοη οἵ τε σσεγεα δοοῖξς οΥ ἐλε Οὐἱά 7Τετίαρεονΐ 
7 ἴῃ Ἡδῦχονν Ἔχ 115 ἴῃς τοοοπδιπιοιοὰ τοχὶ οἡ ἰἢς Ὀα515 οὗ ψ ἘῸΝ 
οὖ πεν Ν᾽ εγϑίου ἰῃ ἰῃς δοέγελγονμε δ δίς Ὰ5 Ὀδθ ργερδγο ὈῪ 

ρζαιὐ (πε ᾿ἰεατηεα σοπίσδυοῦβ πιεπιϊοπεὰ οὐ ἴἰπῸ ἰηδιὰς μαμὰ οἵ ῃ8 
ἢ γυαοῖς ςονεοῦ. ς 

Ὠερδτίυγοβ ἔοι ἴπς οςείϊνεά Τοχὶ τα ἰηάἰοαις Ὦγ οτος αὶ] 
τλδεῖ5: --- «» (ἡ ΔΝ «ὦ Κ᾽,» »Ἴ0᾽:5) ἀδδιρηδίς ἃ σαδάϊηρ δἀοριεὰ οἱ 
τὸ δι ΠΟΥ οὗ {πε Αποίεηι Νεγβίουβ (-., 8., ἄς. ἱηάϊςαῖς {παῖ τὰς 
τεβρδοιῖίνε ρίοπ865 γοϊεραίθα ἴἰοὸ [Π ίοοϊ οὗ ἴῃ 6 ρᾶρα γε οπιιοα 

ἐῃ τῆς Νοτβίουϑβ, 6βρ. ὅ (οἱ Ἐζεῖὶς. 32, 20); -- ."» (2. δ. ᾿ς -Ξ ορη" οί 6) ἃτὲ ϑεὰ (οσ 10 
Οοπ͵εοίυγα! Ἐπιοηδιίοῃβ; δηά .. (ἡ. δ. δ τὰ 2), ἴοσ οδηῆρεβ ἰωνοϊνηρ πιλοσγοῖγ 
ἃ ἀερατίιγε ἔγοπὶ ἴῃς Μαβογεῖϊς ροΐηϊθ, οὐ ἃ αἰοεγεπι αἰϊνίϑίοη οἵ (6 οοη- 
δοηδηίαϊ ἰοχὶ (6. ,. ὈΝΎΣΜΗΣ,, 27,6. Α ΡΌΒ Ι ἱπάϊςαϊῖο5 ἰγαηβροϑιίοη οὐ {1 
Μαβογεῖίς ῬῸΒ ἢΌ; --- ". 816 υϑεα ἴῃ οᾶ56ε5 ψδγα ἴἢ6 ἢ π85 Ὀδεη δἀορίεοά 
ἰπϑίελά οἵ [ἰδ 3 5, δῃᾷὰ νυ. ἰοῦ σἤδηραϑ ἱπιτοάιιςοα γ γοᾶϑοη οἵ Ραγδὶὶοὶ Ῥαββαροβ. τς 
Α 51:14}} ῃοῖὶς οὗ δχοϊδπιδίίοῃ ( 4. ρ. 9,9) ς4}}5 δἰἰεηΐίοη ἴο γϑδάϊηρβ ἀ6] θα γδίοὶν 
Ῥσγείεσγε οὐ {ἢ βϑίσεηρτῃ οὗ βξοπις εν. Μ595 οὐ οδυγ ῥηηϊεά εὐϊίου5 οἱ νοοά 
διιποίιγ. Βουριίῳ! δνογὰβ οὐ Ῥαβϑϑαρδβ δἀύὰ οποϊοβεα ἰῇ ποῖεβ οὗ ἰηϊειτγοραῖίοη 
(,.. Οορςαβίομδιν ἴἔπνο οὐ !ς Δ] τλαυκα ἃγὰ σου] πο6 6, Ζ. ,. κ», ἡ. ὁ. ον διίοῃ 5 ἴγοπὶ 
[τς Ἐπεοεϊνεά Τοχῖ κυρροκίοα ὉΥ ἴἰὸὲ Νογβϑίοηβ 85 Ψ6}} ἃ5 ὮΥ Ῥαγδὶ]εὶ Ῥαββαρεβϑ; 20 
οΥΓ 4» ζ, 46. Ὠεραγίιγεβ ἔτοπὶ ἴε Μαϑβοζοῖς ροϊηῖδ, βιιρροτίοα Ὦγ ἴῃς ΨΝεγξίοπβ, ἅς. 
ῇ «415 αἰἰεπιΐοη ἴο ἰγαμϑροβεᾶ ραϑϑαραβ (Ζ. ρ. 34,12), ἴῃ ἰτδάϊϊοηδί ροϑιτοη οἵ 
ἴα νογάϑ ἰῃ ἰἰς Ἰξεοείνεα Τοχὶ θείην πιαυκεὰ ὕγ ἢ ψ ἢ}}6 αἰ ἰγαμβροβεα τνογα5 
ἅΓ6 Θῃο]οβαὰ ἰῃ []. ἴῃ σαδα5 ψΐνογα ἴνο οἵγ {ἰγες σοηδδοιῖνα ννοτἀβ ἀγα ἰγαπβροϑοί 
ἴὸ ττδαϊίουδὶ βϑεχυδςς ἰς5 ἱπαϊσαϊεὰ Ὦγ τς 3 ἄς. τεϑρβοιίνε!Υ ργεῆχαὰ ἴἰοὸ {πὰ 2ς 
ἱπάϊνίυδὶ τνοτὰϑ (4. ρ. 19,9). Ττγαηβροβιιίοη οἵ σοῃβοηδηίβ 15 ἰηἀϊςαιοὰ ὮὉγ ἤψιγεϑβ 
ἃῦονε (6 τγεϑρεςοῖίνα Ἰεἰεῖβ (ς. ρ. 19,10. Ῥαβϑᾶρεβ Ἴσοτγιρίε ἃ Ὀαγοηα επιθη- 

. ἀδλύοῃ δἵε ἱπαϊοαϊεὰ ὉΥ 9... ψγν ἢ] ]Ὲ Φ ὦ ἃ ρμοϊπὶ ἴὸ ζαζμη ἴῃ ἴπὰ οὔρίηδὶ. Οὗ 
Ἐπρ 5}. Τγδηϑδύοη οἵ σεξίφ, ἢ. ν. 

Τῆς Αποίθηϊ Νογϑίοηϑ δῖ ταίοσιδα ἴὸ ἴῃ {ἶἰὰ Δούσς υπᾶθγ τὸ (οἰ ον πρ 30 

ΔΟΡτγαν αιοη5: --- 5451 -ἰ Μηβογοῖίς οχι; 6 ---ἸΧΧ; ἃ -  αγμίν ; δὲ τι οὐ! ία; 

58} -- ϑγτο- δχαρία: ἃ -Ξ ϑαδάγαβ Ασαῦὶς Νειβίοῃ; αὶ -Ξ-Ἢ ὕες δαίῥια; 3, (ἑ. ἐ. 
ϑῖ. ]ετοπιδ) -α νυϊραῖς (ΞΑ «- (οὐσοχ Απιαϊηι5); Ἀ τῷ Αια; Θ εΞ Τεοάοιίοι ; 
Σ -ὦ Θγιηπδοποβ. αὶ ἀδηοῖοα ἴῃς Θαιηδείδη τεςδηβίοη οὗ ἴπε Ρεπίδίεις. ΘᾺ 
τοδ8 (οάοςχ ΑἸεχαῃάσιηι5 (Α), ὅύν -ὰὶ (Ὁοάεχ γεβοσρίις Οτγρίιοίεσγγαίθηϑβ (Γ)), 35 
ὅθυ ... ἘΤΑΡΤηΘηΙΔ γεβοσὶρία Ὠυδ]ποηβία (Ο), ΚΘ -- Ιλιοϊδηϊς τεσδηβίοη (Λ); ΚΝ: "αι 
Οοάοχ Μαγοδμαϊίδηιϑβ (0), ὅ5 --  δἰπαϊίουβ (ΝΜ), ΟΝ -- νιϊσδηυβ (Β). 

Τα ᾿εᾶνγ-ἰδοεὰ ἤριτγεβ ἴῃ (ἢ ες τπιασγρὶῃ οὗ ἴἰἰὸ Δ οζες (1, 2, 3, ὅς.) τείεσ 
ἴο {Ππ σπαρίεγϑ, ἴΠ 6 πυπίθογβ ἴῃ () ἴο [6 νεγβαβ οὔ (ῃς δορτεν ἰοχῖ. 1116 πιαυῖς 
τ Δη5 ον (4) οὐ ον δα ἦγ. 40 
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